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املقدمة


المقدمة

احلمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو

كره املشركون ،والصالة والسالم على نبينا محمد بن عبد الله رسول الهدى
للناس أجمعني ،أرسله للناس كافة وجعل آياته ملء السمع والبصر ملن كان له
قلـــب أو ألقى السمع وهو شهيد ،اللهم صلى وسلم وبارك على نبينا محمد

وعلى آله وأصحابه والتابعني لهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:

فقد كثر في هذا الزمن من فئة من الناس قذف النبي  #بالكذب والسب

والنبز والتنقص؛ ظن ًا منهم أن هذا يرد أهل اإلس�لام عن دينهم أو ينقص من
محبتهم لنبيهم  ،#ولم يعلموا أن الدين في قلوب أصحابه كاجلبال ،وهذا أحد

ان َم ْك ُر ُه ْم ِل َت ُز َ
ول ِم ْن ُه الْـجِ َب ُ
ال} [إبراهيم:
تفسيري قوله  -تعالى َ ....{ :-وإن كَ َ

 ،]٤٦أي :وما كان مكرهم ليزول منه اإلميان الراسي في قلوب أصحابه كاجلبال

الرواسي.

ونحن لن نقابل السب بالسب – كما يفعل ضعيف احلجة  -بل نقابلهم

باألدلـــة والبراهني واحلجـــج ،مع أن احلق أبلج والباطـــل جللـــج ،ولكـــن حتى
ال يكون ملعترض حجة ،ولتتضح لطالب احلق احملجة ،فكان هذا الكتاب (األدلة
ير} [فاطر ,]٢٣ :وقوله:
 ألن من معاني (إن) هو (ما) ،كما في قوله  -تعالى { :-إنْ َأ َ
نت إ َّال َن ِذ ٌ
{و َل ِئن َزا َل َتا إنْ َأ ْم َس َك ُه َما ِم ْن َأ َح ٍد ِم ْن َب ْع ِد ِه} [فاطر.]٤١ :
َ
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اجللية على صدق خير البرية .)#
فقد جمعت في هذا الكتاب بعض أدلة صدق النبي  #التي بها تتضح نبوته

ويتبني صدقه الواضح في كل ما يقول ،وهذه األدلة مأخوذة من سيرته وأفعاله

وأقواله وشهادات الناس – أعداء كانوا أو موافقني -وغيرها من األدلة العقلية.
وكثير م��ن ه��ذه املعاني م��أخ��وذة م��ن ك�لام ال��ذي أسلموا أو أنصفوا كما

سيأتي.

ثم أتبعت ذلك مببحث التدليل على أن القرآن ليس من النبي #؛ وفيه أدلة

عقلية أخرى على صدق النبي  ،#فإذا ثبت أن النبي  #صادق وأن القرآن من
الله  -تعالى  -وليس منه؛ دل هذا على صدق دين اإلسالم وصحته.

وأتبعت هذين البحثني مبلحق فيه الرد على من أنكــر إحـــدى معجـــزات

النبي  #وتأثر الكثير من الناس بها ،وفيه أدلة أخرى عقلية على ما أردنا.

وأس��أل الله  -تعالى  -أن ينفع به قارئه ،ويجعله نصر ًا للرسول  #في

احلياة وذخر ًا لنا بعد املمات.

التمهيد


التمهيد

إن إرسال الرسل واجب عقلي؛ ألن ِ
الفطر والعقول دلتنا على وجود اخلالق

 -سبحانه  -وأنه املستحق للعبادة ،ولكن العبادة ال ميكن االهتداء ملعرفة صفتها

وتفصيلها إال عن طريق واسطة عن الله  -عز وجل ،يخبرنا بصفتها التي يحبها
الله  -سبحانه ،ويخبـرنا عـما يحل وما يحرم وما ينفعنا وما يضرنا ،لذلك
ني َح َّتى َن ْب َع َث َر ُسوالً} [اإلسراء ،]١٥ :وقال
{و َما كُ َّنا ُم َع ِّذ ِب َ
قال الله  -تعالى َ :-

الر ُس ِل
ِين ِل َئ َّال َي ُك َ
ون ِلل َّن ِ
اس َعلَى ال َّل ِه ُح َّج ٌة َب ْع َد ُّ
ين َو ُم ِنذر َ
{ر ُس ًال ُّم َب ِّش ِر َ
 سبحانه ُ :-{ول َْو َأنَّا َأ ْهل َْك َنا ُهم
َوكَ َ
ان ال َّل ُه َع ِزيز ًا َح ِكيماً} [النساء ،]١٦٥ :وقال  -جل جالله َ :-
اب ِّمن َق ْب ِل ِه َلقَالُوا َر َّب َنا ل َْوال َأ ْر َسل َْت إل َْي َنا َر ُسو ًال َف َن َّتب َِع آ َيا ِت َك ِمن َق ْب ِل َأن ن َِّذ َّل َو َنخْ َزى}
ِب َعذَ ٍ

{ول َْوال َأن ُت ِص َيب ُهم ُّم ِص َيب ٌة بمِ َا َقدَّ َم ْت َأ ْي ِديهِ ْم
[طه،]١٣٤ :وقال  -جل في عاله َ :-
ني} [القصص:
ف ََيقُولُوا َر َّب َنا ل َْوال َأ ْر َسل َْت إل َْي َنا َر ُسو ًال َف َن َّتب َِع آ َيا ِت َك َو َن ُك َ
ون ِم َن ال ُْـم ْؤ ِم ِن َ

]٤٧؛ إذن فالبشرية حتتاج إلى رسول يهديها إلى معرفة ربها ،ومعرفة ما يحب

ربها ،ويدلها على النجاة في اآلخرة ،وحتى يجيب لها نداء الفطرة اإلنسانية،
ويهديها إلى األخالق القومية ،ويحقق احلاجة املاسة إلى القدوة ،ويحقق العدل
واحلكمة والرحمة.

إذن ف��إرس��ال الرسل تشهد بصدقه العقول الصحيحة ،وه��و أيض ًا واقع

عملي؛ فإن التاريخ ال يزال يخبرنا عن الكثير من الرسل واألنبياء وحالهم مع
 انظر :فتاوى ابن تيمية (.)94/19
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قومهم ،وكيف كانت لهم الغلبة والنصرة دائم ًا؛ لذلك ملا أنكرت قريش على
النبي  #رسالته ،قال له الله  -تعالى  -آمر ًا له باالستدالل بالتاريخ والواقع:
الر ُس ِل[ }...األحقاف.]٩ :
{قُلْ َما كُ ُ
نت ب ِْدع ًا ِّم َن ُّ

فإذا كان العقل والواقع والشرع يدلون على أهمية إرسال الرسل؛ لم يجز

إذن إنكار بعثة الرسل ،بل الواجب هو طلب الدليل من مدعي الرسالة والنبوة

ني}
على رسالته ،من باب قوله  -تعالى { :-قُلْ َها ُتوا ُب ْر َها َن ُك ْم إن كُ ن ُت ْم َص ِاد ِق َ
[البقرة.]١١١ :

وهذا ما فعله الكثير من األمم السابقة إذا ُأرسل إليهم أحد أو َّادعى النبوة

{و َقالُوا ل َْوال ُن ِّز َل
قالوا...{ :ل َْوال ُي َك ِّل ُـم َنا ال َّل ُه َأ ْو َت ْأ ِتي َنا آ َيةٌ[ }...البقرةَ ،]١١٨ :
{و َأ ْق َس ُموا بِال َّل ِه َج ْه َد َأ مْ َيا ِنهِ ْم َل ِئن َج َاء ْت ُه ْم آ َي ٌة
َعل َْي ِه آ َي ٌة ِّمن َّر ِّب ِه[ }...األنعامَ ،]٣٧ :
َّل ُي ْؤ ِم نُ َّ
ُون ل َْوال ُأ ِنز َل َعل َْي ِه آ َي ٌة ِّمن َّر ِّب ِه[ }...يونس:
{و َيقُول َ
ن ِب َها[ }...األنعامَ ،]١٠٩ :

.]٢٠

 انظر :فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية (.)93/19
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المبحـث األول
األدلة على صدق الرسول #
الدليل األول :بشارة الكتب السابقة به:

أعني :شهادة التوراة واإلجنيل والكتب السابقة بصدق الرسول  #ومعجزته

ني} [الشعراء.]١٩٦ :
{وإ َّن ُه َل ِفي ُز ُب ِر ا َأل َّو ِل َ
(القرآن) ،فقد قال  -تعالى َ :-

يقول القرطبي( :أيَّ :
وإن ذكر نزوله لفي كتب األولني يعني :األنبياء،

وقيل :أي :إن ذكر محمــد  -علــيه الســالم  -فــي كتـــب األوليــــن; كــمـــا قــال

يل} [األعراف .]١٥٧ :والزبر
 -تعالى َ { :-يجِ ُدو َن ُه َم ْك ُتوب ًا ِع َند ُه ْم ِفي ال َّت ْو َرا ِة َواإل ِجن ِ

الكتب ،الواحد زبور ،كرسول ورسل).

{وإذْ َق َ
إس َرا ِئيلَ إ ِنّي َر ُس ُ
ول ال َّل ِه إل َْي ُكم
يسى ا ْب ُن َم ْر مَ َي َيا َب ِني ْ
وقال  -تعالى َ :-
ال ِع َ
اس ُم ُه َأ ْح َم ُد َفل ََّما َج َاء ُهم
ُّم َص ِّدق ًا ِّل َـما َبينْ َ َي َد َّي ِم َن ال َّت ْو َرا ِة َو ُم َب ِّشر ًا ب َِر ُس ٍ
ول َي ْأ ِتي ِم ْن َب ْع ِدي ْ

بِال َْب ِّي َن ِ
ني} [الصف.]٦ :
ات َقالُوا َهذَ ا ِس ْح ٌر ُّم ِب ٌ

وقال  -تعالى  -مبين ًا أن النبي  #وأصحابه ليسوا فقط مذكورين في التوراة

{م َح َّم ٌد َّر ُس ُ
ين َم َع ُه َأ ِشدَّ ُاء
واإلجنيل بأسمائهم ،بل بصفتهم كذلكُ :
ول ال َّل ِه َوا َّل ِذ َ
ون ف َْض ًال ِّم َن ال َّل ِه َور ِْض َوان ًا ِس َيما ُه ْم ِفي
َعلَى ال ُْك َّفا ِر ُر َح َم ُاء َب ْي َن ُه ْم َت َرا ُه ْم ُر َّكع ًا ُس َّجد ًا َي ْب َت ُغ َ
 اجلامع ألحكام القرآن (.)93/13
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ُو ُج ِ
الس ُج ِ
يل كَ َز ْر ٍع َأ ْخ َر َج شَ طْ َأ ُه
ود َذ ِل َك َم َث ُل ُه ْم ِفي ال َّت ْو َرا ِة َو َم َث ُل ُه ْم ِفي اإل ِجن ِ
وههِ م ِّم ْن َأث َِر ُّ
الز َّر َاع ِل َي ِغ َ
ين آ َم ُنوا
َاس َت َوى َعلَى ُسو ِق ِه ُي ْعجِ ُب ُّ
َاس َت ْغل ََظ ف ْ
فَآ َز َر ُه ف ْ
يظ ِبهِ ُم ال ُْك َّف َار َو َع َد ال َّل ُه ا َّل ِذ َ

الصا ِل َـح ِ
ات ِم ْن ُهم َّم ْغ ِف َر ًة َو َأ ْجر ًا َع ِظيماً} [الفتح.]٢٩ :
َو َع ِملُوا َّ

بل بلغ من وصف الله  -تعالى  -لنبيه  #في الكتب السابقة أنهم أصبحوا

اب َي ْع ِرفُو َن ُه
ين آ َت ْي َنا ُه ُم ال ِْك َت َ
يعرفونه كما يعرف أحدهم ابنه؛ قال  -تعالى { :-ا َّل ِذ َ
ون} [البقرة.]١٤٦ :
ْـحقَّ َو ُه ْم َي ْعل َُم َ
ُون َأ ْب َن َاء ُه ْم َو َّإن ف َِريق ًا ِّم ْن ُه ْم ل ََي ْك ُت ُم َ
كَ َما َي ْع ِرف َ
ون ال َ
وفيما يلي بعض نصوص التوراة واإلجنيل:
 -في ال��ت��وراة :في سفر التثنية األصحاح ( )18فقرة ( :)30-15يقول

الرب  -تعالى  -ملوسى( :سأقيم لبني إسرائيل نبي ًا من إخوتهم مثلك أجعل
 وقد ألف العديد من العلماء كتب ًا جمعوا فيها النصوص من التوراة واإلجنيل ،وغيرها من الكتب
السابقة ،التي تشهد على صدق نبوة نبينا  ،#منهم:
 إبراهيم خليل أحمد ،ألف كتاب «محمد في التوراة واإلجنيل والقرآن». والداعية أحمد ديدات ،ألف كتاب «ماذا تقول التوراة واإلجنيل عن محمد #؟». ود.أحمد حجازي السقا ،ألف كتاب «البشارة بنبي اإلسالم في التوراة واإلجنيل». ود .صالح صالح الراشد ،ألف كتاب «البشارات العجاب في صحف أهل الكتاب؛  99دليالًعلى وجود النبي املبشر به في التوراة واإلجنيل».
 -وفي كتاب ابن القيم  -رحمه الله ( -هداية احليارى في أجوبة اليهود والنصارى) فصل بعنوان

(نصوص الكتب املتقدمة في البشارة بالنبي ،)#

وكذا في كتاب شيخه ابن تيمية «اجلواب

الصحيح ملن بدل دين املسيح».
 إخوة بني إسرائيل هم بنو إسماعيل ،والنبي  #من بني إسماعيل.
 وذكـــر الداعيـــة أحمـــد ديــــدات ثمـــانية أوجـــه تدل على أن محمد ًا  #مثل موسى  -عليه
السالم  -وهي ليست في عيسى  -عليه السالم ( -انظر :ماذا تقـــول التـــوراة واإلجنــيل عن
محمد #؟ لديدات ،ص.)42-31
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كالمي في فيه ،ويقول لهم ما آمره به ،والذي ال يقبل قول ذلك النبي الذي

يتكلم باسمي أنا أنتقم منه ومن سبطه).

وف��ي سفر التثنية ،األص��ح��اح ( )18فقرة (( :)13-9ق��ال موسى لبني

إسرائيل ال تطيعوا العرافني وال املنجمني ،فسيقيم لكم الرب نبي ًا من إخوتكم
مثلي ،فأطيعوا ذلك النبي).

 -وفي اإلجنيل :في إجنيل يوحنا ،األصحاح ( )14فقرة ((:)15إن املسيح

قال للحواريني إني ذاهب وسيأتيكم الفارقليط  روح احلق ،ال يتكلم من قبل
علي وأنتم تشهدون؛ ألنكم معي من قبل
نفسه ،إمنا هو كما يقال له ،وهو يشهد َّ

الناس).

وقد أخفى النصارى إجنيل برنابا الذي يصرح فيه باسم النبي  #محمد وأنه

النبي املبشر به من قبل املسيح وأنه آخر الرسل.

ون ال َّر ُس َ
ول ال َّنب َِّي ا ُأل ِّم َّي ا َّل ِذي َيجِ ُدو َن ُه َم ْك ُتوب ًا
ين َي َّت ِب ُع َ
وصدق الله إذ يقول{ :ا َّل ِذ َ
 يعني :يحفظ كالم الله ،وكان أهل الكتاب ال يحفظون التوراة واإلجنيل.
اب
ني ل ََـما آ َت ْي ُت ُكم ِّمن ِك َت ٍ
{وإذْ َأ َخذَ ال َّل ُه ِمي َثاقَ ال َّن ِب ِّي َ
 وهذا قريب من معنى اآلية التي في آل عمران َ
َو ِح ْك َمةٍ ث َُّم َج َاءكُ ْم َر ُس ٌ
نص ُر َّن ُه َق َ
ول ُّم َص ِّدقٌ ِّل َـما َم َع ُك ْم َل ُت ْؤ ِم نُ َّ
إص ِري
ال َأ َأ ْق َر ْر مُ ْت َو َأ َخذْ مُ ْت َعلَى َذ ِل ُك ْم ْ
ن ِب ِه َو َل َت ُ
ين  )#^٨١^#ف ََمن َت َو َّلى َب ْع َد َذ ِل َك َف ُأ ْو َل ِئ َك ُه ُم ا ْلف ِ
ال َفاشْ َه ُدوا َو َأ َنا َم َع ُكم ِّم َن َّ
َقالُوا َأ ْق َر ْر َنا َق َ
ُون} [آل
َاسق َ
الش ِاه ِد َ
عمران.]٨٢ - ٨١ :

 وبعضهم يقول (البارقليط) انظر حتفة األريب (ص ،)267:وانظر هداية احليارى البن القيم
(ص )115:فإنه يسميه الفارقليط ،واخلالف يسير وإمنا حدث بسبب الترجمة.
 وقد ذكر الدكتور حجازي أكثر من خمسني نص ًا في اإلجنيل على البشارة بنبينا .#
 انظر :كتاب االختالف واالتفاق بني إجنيل برنابا واألناجيل األربعة ،حملمد عبد الرحمن
عوض ،دار البشير ،القاهرة(.ذكر النقل عن برنابا.)...
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وف َو َي ْن َها ُه ْم َع ِن ال ُْـم َ
نك ِر َو ُي ِح ُّل َل ُه ُم َّ
يل َي ْأ ُم ُر ُهم بِال َْـم ْع ُر ِ
الط ِّي َب ِ
ات
ِع َند ُه ْم ِفي ال َّت ْو َرا ِة َواإل ِجن ِ

إص َر ُه ْم َوا َألغْ َ
ين آ َم ُنوا
َو ُي َح ِّر ُم َعل َْيهِ ُم ال َ
ْـخ َبا ِئ َث َو َي َض ُع َع ْن ُه ْم ْ
الل ا َّل ِتي كَ ا َن ْت َعل َْيهِ ْم فَا َّل ِذ َ

ون} [األعراف:
ور ا َّل ِذي ُأ ِنز َل َم َع ُه ُأ ْو َل ِئ َك ُه ُم ال ُْـم ْف ِل ُح َ
ِب ِه َو َع َّز ُرو ُه َو َن َص ُرو ُه َوات ََّب ُعوا ال ُّن َ

.]١٥٧

(وع ْن َع َط ِ
ال َ
بن َي َسا ٍر َق َ
بن ا ْل َع ِ
يت َع ْبدَ ال َّل ِه ْب َن َع ْم ِرو ِ
اء ِ
اص َ -ر ِض َي ال َّل ُه
:ل ِق ُ
َ
ال َ
ول ال َّل ِه ِ #في ال َّت ْو َر ِاةَ ،ق َ
َع ْن ُه َما ُ -ق ْل ُتَ :أ ْخبِ ْرنِي َع ْن ِص َف ِة َر ُس ِ
:أ َج ْل َوال َّل ِه

ض ِص َفتِ ِه ِفي ا ْل ُق ْر ِ
إِ َّن ُه لمَ َ ْو ُص ٌ
وف ِفي ال َّت ْو َر ِاة بِ َب ْع ِ
آن { َيا َأ ُّي َها ال َّنب ُِّي إنَّا َأ ْر َس ْل َن َ
اك شَ ِاه ًدا
َو ُمب ِّشرا َو َن ِذيرا} [األحزابَ ]٤٥ :و ِح ْرز ًا لِ أْ ُ
ْت َع ْب ِدي َو َر ُسولِي َس َّم ْي ُت َك
ل ِّم ِّينيَ َأن َ
ً
َ ً
س بِ َف ٍّظ َولاَ َغ ِل ٍ
اب ِفي الأْ َ ْس َو ِ
يظ َولاَ َس َّخ ٍ
الس ِّي َئ َة
املت ََو ِّك َل َل ْي َ
الس ِّيئ َِة َّ
اق َولاَ َيدْ َف ُع بِ َّ
يم بِ ِه المْ ِ َّل َة ا ْل َع ْو َجا َء بِ َأ ْن َي ُقو ُلوا لاَ إِ َل َه إِلاَّ
َو َل ِك ْن َي ْع ُفو َو َيغْ ِف ُرَ ،و َل ْن َي ْقبِ َض ُه ال َّل ُه َح َّتى ُي ِق َ
ال َّل ُه َو َي ْفت َُح بِ َها َأ ْع ُين ًا ُع ْمي ًا َوآ َذان ًا ُص ّم ًا َو ُق ُلوب ًا ُغ ْلف ًا) .وزاد اإلمـــام أحمــدَ (:ق َ
ال
اخ َت َل َفا ِفي َح ْر ٍ
ف إِلاَّ َأ َّن َك ْعب ًا َي ُق ُ
ول بِ ُل َغتِ ِهَ :أ ْع ُين ًا
يت َك ْعب ًا َف َس َأ ْل ُت ُه َف َما ْ
َع َط ٌاء َل ِق ُ
ُع ُمو َمى َوآ َذان ًا ُص ُمو َمى َو ُق ُلوب ًا ُغ ُلو َفى).

اب َق َ
وع ْن َأبِي َص ْخ ٍر ا ْل ُع َق ْي ِل ِّيَ ،حدَّ َثنِي َر ُج ٌل ِم َن الأْ َ ْع َر ِ
:ج َل ْب ُت َج ُلو َب ًةإِ َلى
َ
ال َ
لأَ َ
المْ َ ِدين َِة ِفي َح َي ِ
اة َر ُس ِ
الر ُج َل
ول ال َّل ِه َ ،#ف َل َّما َف َر ْغ ُت ِم ْن َب ْي َعتِي ُق ْل ُتْ :ل َقينَ َّ َه َذا َّ
َف أَ َ
ل ْس َم َع َّن ِم ْن ُهَ .ق َ
الَ :ف َت َل َّقانِي َبينْ َ َأبِي َب ْك ٍر َو ُع َم َر يمَ ْ ُش َ
ونَ ،ف َتبِ ْع ُت ُه ْم ِفي َأ ْق َفائِ ِه ْم

 أخرجه البخاري :كتاب البيوع ،باب :كراهية السخب في األسواق ،رقم.2018:
 يعني :كعب األحبار الذي كان يهودي ًا من علماء اليهود ثم أسلم.
 أخرجه اإلمام أحمد في مسنده (رقم.)6585:

 يعني :بضاعة ،اسم مصدر من جلب (انظر :لسان العرب.)268/1 :
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ود َن ِ
َح َّتى َأ َت ْوا َع َلى َر ُجلٍ ِم ْن ا ْل َي ُه ِ
اشر ًا ال َّت ْو َرا َة َي ْق َرؤُ َهاُ ،ي َعزِّ ي بِ َها َن ْف َس ُه َع َلى ا ْب ٍن
َل ُه ِفي المْ َ ْو ِ
ان َو َأ ْج َم ِل ِهَ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
،ك َأ ْح َس ِن ا ْل ِف ْت َي ِ
ت َ
ول ال َّل ِه « : #أن ُْشدُ َك بِا َّل ِذي

تدُ ِفي ِكتَابِ َك َذا ِص َفتِي َو َم ْخ َر ِجي»َ .ف َق َ
َأ ْنزَ َل ال َّت ْو َرا َة َه ْل جَ ِ
ال بِ َر ْأ ِس ِه َه َك َذا َأ ْي لاَ .
َق َ
ال ا ْبن ُُه:إِ ِّني َوا َّل ِذي َأ ْنزَ َل ال َّت ْو َرا َة إِ َّنا َلن َِجدُ ِفي ِكتَابِنَا ِص َفت َ
َك َو َم ْخ َر َج َكَ ،أ ْش َهدُ
ال َ
ول ال َّل ِهَ .ق َ
يموا ا ْل َي ُهو َد َع ْن َأ ِخ ُ
َأن لاَ إِ َل َه إِلاَّ ال َّل ُه َو َأ َّن َك َر ُس ُ
يك ْمُ ،ث َّم َولِ َي َك َفن َُه
«:أ ِق ُ
َو َح َّن َط ُه َو َص َّلى َع َل ْي ِه».
ومن أعجب ما قرأت في هذا الباب قصة اإلمام أبي محمد عبد الله امليورقي

الترجمان (املتوفى سنة 832هـ) ،ال��ذي كان من أكبر قساوسة النصارى في
مهي ًأ ألن يصبح البابا األكبر ،ثم أسلم عندما وقع على آية في
وقته ،بل كان َّ
اإلجنيل تبشر بقدوم النبي  ،#ثم ألف كتاب «حتفة األريب في الرد على أهل
الصليب» ،وقسمه قسمني؛ القسم األول :في ذكر قصة إسالمه ،والثاني :في

الردود املفصلة على النصارى ،وذكر قصة انتقاله إلى اإلسالم في سبع عشرة
صفحة هذا مختصرها:

قال :اعلموا رحمكم الله أن أصلي من مدينة ميورقة ،وكان والدي

محسوب ًا من أهل حاضرة ميورقة ،ولم يكن له ولد غيري ،وملا بلغت ست سنني

من عمري أسلمني إلى معلم من القسيسني،قرأت عليه اإلجنيل حتى حفظت
 أخرجه اإلمام أحمد في مسنده (رقم )22981:وإسناده صحيح (صححه األلباني في السلسلة
الصحيحة ،املجلد السابع ،رقم.)3269 :
 ومن أبواب هذا القسم:باب في شهادة التوراة واإلجنيل والزبور وجميع الكتب على نبوة نبينا
محمد .#
 جزيرة في البحر األبيض املتوسط جنوب إسبانيا وتابعة لها (انظر :حتفة األريب ،ص.)61
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أكثره في م��دة سنتني على غير ع��ادة قومي ،ثم أخ��ذت في تعلم لغة اإلجنيل
وعمل املنطق في ست سنوات ،ثم ارحتلت من بلدي إلى مدينة الردة من أرض

القسطالن ،وهي مدينة العلم عند النصارى في ذلك القطر ،ويجتمع فيها
طلبة العلم من النصارى ،وينتهون إلى ألف وخمسمائة وال يحكم فيهم إال

القسيس الذي يقرؤون عليه ،فقرأت فيها علم الطبيعيات والنجامة مدة ست
سنني ،ثم تصدرت فيها أقرأ اإلجنيل ولغته مالزم ًا ذلك مدة أربع سنني ،ثم

ارحتلت إلى مدينة بلونية من أرض األنبردية ،وهي مدينة كبيرة جد ًا،وهي مدينة
علم ويجتمـع بها كل عام مــن اآلفــاق أزيــد مــن ألفــي رجــل يطلبون العلوم،

وال يلبسون إال امللف الذي هو صباغ الله ،فسكنت في كنيسة لقسيس كبير السن

عندهم كبير القدر اسمه(:نقالو مرتيل) ،وكانت منـزلته فيهم في العلم والدين
والزهد رفيعة جد ًا ،انفرد بها في زمنه عن جميع أهل دين النصرانية ،فكانت
األسئلة في دينهم َت��رد عليه من اآلف��اق من جهة امللوك وغيرهم ،ويصحب

األسئلة من الهدايا الضخمة ما هو الغاية في بابه ،ويرغبون في التبرك به ،وفي
قبوله لهداياهم ،ويتشرفون بذلك.

ف��ق��رأت على ه��ذا القسيس علم أص��ول النصرانية وأحكامها،ولم أزل

صيرني من أخص خواصه،
أتقرب إليه بخدمته والقيام بكثير من وظائفه حتى َّ
إلي مفاتيح مسكنه وخزائن مأكله
وانتهيت في خدمتي له وتقربي إليه إلى أن دفع َّ

وصير جميع ذلك على يدي ،ولم يستثن من ذلك سوى مفتاح بيت
ومشربه،
ّ
 وهي مدينة في األندلس (انظر :حتفة األريب،ص.)63
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صغير بداخل مسكنه كان يخلو فيه بنفسه ،والظاهر أنه بيت خزانة أمواله التي
كانت تهدى إليه،والله أعلم.

فالزمته على ما ذكرت من القراءة عليه واخلدمة له عشر سنني ،ثم أصابه

مرض يوم ًا من الدهر ،فتخلف عن حضور مجلس إقرائه ،وانتظره أهل املجلس
وهم يتذاكرون مسائل من العلوم ،إلى أن أفضى بهم الكالم إلى قول الله  -عز
وجل  -على لسان نبيه عيسى  -عليه السالم  -في اإلجنيل:إنه يأتي من بعده نبي

اسمه (البارقليط) ،فبحثوا في تعيني هذا النبي من هو من األنبياء ،وقال كل
واحد منهم بحسب علمه ،وعظم مقالهم وكثر جدالهم ،ثم انصرفوا من غير

حتصيل فائدة ،فأتيت مسكن القسيس ،فقال :ما الذي كان عندكم اليوم من
البحث في غيبتي عنكم؟ فأخبرته باختالف القوم في اسم (البارقليط) وسردت
له أجوبتهم ،فقال لي:ومباذا أجبت أنت؟فقلت :بجواب القاضي فالن في
تفسيره اإلجنيل .فقال لي :ما قصرت وقربت ،وفالن أخطأ ،وكاد فالن أن

يقارب ،ولكن احلق خالف هذا كله؛ ألن تفسير هذا االسم الشريف ال يعلمه
إال العلماء الراسخون في العلم ،وأنتم لم يحصل لكم من العلم إال القليل،

فبادرت قدميه أقبلهما وقلت له :يا سيدي! قد علمت أني ارحتلت إليك من
بلد بعيد ،ولي في خدمتك عشـــر سنيـــن ،حصـــلت عنـــك فيـــها مـــن العلــــوم

جمـــلة ال أحصيها ،فلعل من جميل إحسانكم أن متنوا علي مبعرفة هذا االسم.

 انظ����ر :إجني����ل يوحن����ا ( ،)17-14:15والكلم����ة في����ه (باركليتك����س) وترجمته����ا ف����ي النس����خة
العربي����ة (املعزي) ،وه����و حتريف ،والصحيـــح أن معنـــاها (كثيـــر احلم����د) انظــــر :حتفـــة األريـــب
(ص.)267-266
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فبكى الشيخ وق��ال ل��ي :يا ول��دي! والله أن��ت لتعز علي كثيــر ًا من أجل

إلي،في معرفة هذا االسم الشريف فائدة عظيمة ،لكني
خدمتك لي وانقطاعك َّ
أخاف عليك أن يظهر ذلك عليك ،فتقتلك عامة النصارى في احلني .فقلت له:

يا سيدي! والله العظيم،وحق اإلجنيل ومن جاء به ،ال أتكلم بشيء مما تسره إلي

إال عن أمرك.

فقال لي :إذن فاعلم يا ولدي أن البارقليط هو اسم من أسماء نبي املسلمني

محمد  ،#وعليه نـزل الكتــاب الـرابع املذكــور على لســان دانيــال  -عليه

السالم ،وأخبر أنه نزل هذا الكتاب عليه ،وأن دينه هو دين احلق ،وم ّلته هي
امللة البيضاء املذكورة في اإلجنيل.

فقلت :وما تقول في دين ه��ؤالء النصارى؟ فقال لي :يا ول��دي! لو أن

النصارى أقاموا على دي��ن عيسى األول ،لكانوا على دي��ن الله؛ ألن عيسى

وجميع األنبياء دينهم دين الله ،ولكن بدلوا وكفروا.

فقلت :يا سيدي! وكيف اخلالص من هذا األمر؟ فقال :يا ولدي! بالدخول

في دين اإلسالم.فقلت:وهل ينجو الداخل فيه؟ ق��ال :نعم ينجو في الدنيا

واآلخرة .فقلت :يا سيدي! إن العاقل ال يختار لنفسه إال أفضل ما يعلم؛فإذا
علمت فضل دين اإلسالم فما مينعك منه؟ فقال :يا ولدي! إن الله لم يطلعني

على حقيقة ما أخبرتك به إال بعد كبر سني ،ووهن جسمي ،ولو هداني الله
لذلك وأنا في سنك لتركت كل شيء ودخلت في دين احلق ،وحب الدنيا رأس

كل خطيئة،وأنت ترى ما أنا فيه عند النصارى ،من رفعة اجلاه والعز ،والترف،
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وكثرة عرض الدنيا ،ولو أني ظهر علي شيء من امليل إلى دين اإلسالم ،لقتلتني
وهب أني جنوت منهم وخلصت إلى املسلمني ،فأقول
العامة في أسرع وقت،
ْ
لهم :إني جئتكم مسلم ًا .فيقولون لي :قد نفعت نفسك بنفسك بالدخول في

دين احلق ،فال متن علينا بدخولك في دين خلصت فيه نفسك من عذاب الله.
فأبقى فيهم شيخ ًا كبير ًا فقير ًا ابن تسعني،ال أفقه لسانهم ،وال يعرفون حقي.
فقلت :يا سيدي! أفتدلني أن أمشي إلى بالد املسلمني وأدخل دينهم؟ فقال :إن

كنت عاق ً
فبادر إلى ذلــك حتصــل لك الدنيا واآلخرة ،ولكــن
ال ،طالب ًا للنجاة،
ْ

يا ولدي هذا أمر لم يحضره أحد معنا اآلن ،فاكتمه بغاية جهدك ،وإن ظهر
عليك شيء منه قتلتك العامة حلينك ،وال أقدر على نفعك ،وال ينفعك أن تنقله

عني ،فإني أجحده وقولي مصدق عليك ،وقولك غير مصدق علي ،وأنا بريء
فه َت بشيء .فعاهدته مبا يرضيه.
من ذلك إن ْ

ثم أخذت في أسباب الرحلة وودعته ،فدعا لي عند الوداع بخير ،فانصرفت

إلى بلدي ميورقة ،ثم سافرت إلى جزيرة صقلية ،وأقمت فيها خمسة أشهر وأنا
أنتظر مركب ًا يتوجه ألرض املسلمني ،فحضر مركب يسافر إلى مدينة تونس،

فسافرت فيه من صقلية وأقلعنا عنها قرب مغيب الشفق ،فوردنا مرسى تونس
قبل الزوال ،فلما نزلت بديوان تونس ،وسمع بي الذين بها من أحبار النصارى

أتوا مبركب وحملوني معهم إلى ديارهم ،وصحبهم أيض ًا بعض التجار الساكنني
 وهذا سوء ظن باملسلمني ولكنه كما قال هو( :حب الدنيا رأس كل خطيئة) ،وحدثنا أحد
املتخصصني في كتب النصارى وتاريخهم من أساتذة اجلامعة اإلسالمية في املدينة املنورة أن هذا
الرجل أسلم أيض ًا وقتلته النصارى.
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أيض ًا بتونس ،فأقمت عندهم في ضيافتهم على أرغد عيش أربعة أشهر ،وبعد

ذلك سألتهم هل ب��دار السلطان أحد يحفظ لسان النصارى ،وك��ان السلطان
آن��ذاك موالنا أب��ا العباس أحمد – رحمه الله  -فذكر لي النصارى أن بدار

ال فاض ً
السلطان املذكور رج ً
ال من أكبر خدامه اسمه يوسف الطبيب وكان طبيبه،

ومن خواصه ،ففرحت بذلك فرح ًا شديد ًا،وسألت عن مسكن هذا الرجل
الطبيب،فدللت عليه واجتمعت به ،وذكرت له شرح حالي ،وسبب قدومي
اإلسالم،فسر الرجل بذلك سرور ًا عظيم ًا بأن يكون متام هذا اخلير
للدخول في
َّ

على يديه،ثم ركب فرسه وحملني معه إلى دار السلطان ،ودخل عليه فأخبره

بحديثي ،فاستأذنه لي فأذن لي،فمثلت بني يــديه ،فــأول ما سألني السلطان
عما قرأت من العلوم
عن عمري،فقلت له:خمسة وثالثون عام ًا ،ثم سألني َّ
فأخبرته،فقال لي :قدمت قدوم خير ،فأسلم على بركة الله .فقلت للترجمان

 وهو الطبيب املذكور  :-قل ملـــوالنا السلطـــان إنـــه ال يخـــرج أحــد من دينإال ويكثر أهله القول فيه والطعن فيه ،فأرغب من إحسانكم أن تبعثوا إلى الذين
بحضرتكم من جتار النصارى وأحبارهم،وتسألوهم عني وتسمعوا ما يقولون

في جنابي،وحينئذ أسلم إن شاء الله  -تعالى  ،-فقال لي بواسطة الترجمان:
أنت طلبت ما طلب «عبد الله بن سالم» من النبي .#

ثم أرسل إلى أحبار النصارى وبعض جتارهم وأدخلني في بيت قريب من

مجلسه ،فلما دخل النصارى عليه قال لهم :ما تقولون في هذا القسيس اجلديد

الذي قدم في هذا املركب؟ قالوا له :يا موالنا! هذا عالم كبير في ديننا ،وقالت

املبحث األول :األدلة على صدق الرسول #
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شيوخنا:إنهم ما رأوا أعلى من درجته في العلم والدين في ديننا ،فقال لهم:

وما تقولون فيه إذا أسلم؟ قالوا :نعوذ بالله من ذلك هو ما يفعل ذلك أبد ًا .فلما
سمع ما عند النصارى بعث إل� ّ�ي ،فحضرت بني يديه وشهدت شهادتي احلق
مبحضر النصارى ،فص ّلبوا على وجوههم ،وقالوا :ما حمله على هذا إال حب
التزويج ،فإن القسيس عندنا ال يتزوج .وخرجوا مكروبني محزونني،فرتَّب لي
السلطان  -رحمه الله  -ربع دينار كل يوم في دار املختص ،وزوجني ابنة احلاج

محمد الصفار ،فلما عزمت على البناء بها ،أعطاني مائة دينار ذهب ًا وكسوة
جيده كاملة ،فبنيت بها،وولد لي منها ولد سميته محمد ًا على وجه التبرك باسم

نبينا .#

 كتاب حتفة األريب في الرد على أهل الصليــب ألبي محمــد عبد الله امليــورقي الترجمـــــان
(ص ،)76 - 61طبعته دار البشائر ،بيروت ،الطبعة األولى( 1988 ،بتصرف).
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الدليل الثاين :الداخلون يف اإلسالم:

كل من دخل في اإلسالم فإن له قص ًة ،أو حصل له موقف ،أو عنده علم

من كتب السابقة ،أو رأى شيئ ًا من محاسن اإلسالم ،أو تنبه ألمر ،أو الحظ
ملحظ ًا ،أو قرأ شيئ ًا ،أو سمع عن شيء من جمال هذا الدين ،أو ذهل من

القرآن ،أو أخذت سيرة النبي  #مبجامع قلبه.

فهذه املواقف من أعظم األدلة على صدق النبي  #وصدق القرآن.
ان ِم ْن ِع ِند ال َّل ِه َوكَ ف َْر مُت ِب ِه َوشَ هِ َد شَ ِاه ٌد ِّم ْن َب ِني
وقال  -تعالى { :-قُلْ َأ َر َأ ْي ُت ْم إن كَ َ

اس َت ْك َب ْر مُ ْت َّإن ال َّل َه ال َي ْه ِدي ا ْلق َْو َم َّ
ني} [األحقاف]١٠ :؛
الظا ِل ِـم َ
إس َرا ِئيلَ َعلَى ِم ْث ِل ِه فَآ َم َن َو ْ
ْ
قال القرطبي( :قال ابن عباس واحلسن وعكرمة وقتادة ومجاهد:هو عبد الله

بن سالم ،شهد على اليهود أن رسول الله  #مذكور في التوراة ،وأنه نبي من
{وشَ هِ َد
عند الله ،وفي الترمذي عنهْ :
فيَ :
في آيات من كتاب الله؛ نزلت َّ
نزلت َّ
اس َت ْك َب ْر مُ ْت َّإن ال َّل َه ال َي ْه ِدي ا ْلق َْو َم َّ
ني}
الظا ِل ِـم َ
إس َرا ِئيلَ َعلَى ِم ْث ِل ِه فَآ َم َن َو ْ
شَ ِاه ٌد ِّم ْن َب ِني ْ

[األحقاف.]١٠ :

وملا جاء ابن سالم مسلم ًا من قبل أن تعلم اليهود بإسالمه قال :يا رسول الله!

اجعلنــي حكمـــ ًا بينـــك وبيــن اليهود ,فسألهم عنه« :أي رجل هو فيكم؟».

قالوا :سيدنا وعاملنا .فقال« :إنه قد آمن بي» ،فأساؤوا القول فيه).

(روى َأ َنس َق َ
الَ :س ِم َع َع ْبدُ ال َّل ِه ْب ُن َسلاَ ٍم بِ ُقدُ و ِم َر ُس ِ
ول ال َّل ِه َ ،#و ْه َو ِفي

 اجلامع ألحكام القرآن ( )125/16بتصرف.
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ال:إِ ِّني َسائِ ُل َك َع ْن ثَلاَ ٍ
ض َي ْخ َت ِر ُفَ ،ف َأ َتى ال َّنبِ َّي َ #ف َق َ
ث لاَ َي ْع َل ُم ُه َّن إِلاَّ
َأ ْر ٍ
اع ِة؟ َو َما َأ َّو ُل َط َعا ِم َأ ْهلِ الجْ َ َّن ِة؟ َو َما َي ْن ِز ُع ا ْل َو َلدُ إِ َلى َأبِ ِ
َنبِ ٌّي؛ َف َما َأ َّو ُل َأ ْش َر ِ
يه
الس َ
اط َّ
الَ :
الَ « :ن َع ْم» َق َ
يل؟ َق َ
يل آنِف ًا» َق َ
َأ ْو إِ َلى ُأ ِّم ِه؟ َق َ
:ج ْب ِر ُ
«أ ْخ َب َرنِي بِ ِه َّن ِج ْب ِر ُ
ال ِ
ال:
َذ َ
اك َعدُ ُّو ا ْل َي ُه ِ
ان َع ُد ًّوا ِجّل ِْب ِريلَ فَإ َّن ُه َن َّز َل ُه َعلَى
ود ِم َن المْ َلاَ ئِ َك ِةَ .ف َق َر َأ َه ِذ ِه الآْ َي َة { َمن كَ َ
َق ْلب َِك بِإذْ ِن ال َّل ِه[ }...البقرةَ ]٩٧ :
«أ َّما َأ َّو ُل َأ ْش َر ِ
اس ِم َن
الس َ
َار تحَ ْ ُش ُر ال َّن َ
اع ِةَ ،فن ٌ
اط َّ
بَ ،و َأ َّما َأ َّو ُل َط َعا ٍم َي ْأ ُك ُل ُه َأ ْه ُل الجْ َ َّن ِة َف ِز َيا َد ُة َكبِ ِد ُح ٍ
المْ َشْ ِر ِق إِ َلى المْ َغْ ِر ِ
وتَ ،وإِ َذا
ال َ
الر ُجلِ َما َء المْ َ ْر َأ ِة َنزَ َع ا ْل َو َلدَ َ ،وإِ َذا َس َبقَ َم ُاء المْ َ ْر َأ ِة َنزَ َع ْت» َق َ
:أ ْش َهدُ َأ ْن
َس َبقَ َم ُاء َّ
ول ال َّل ِهَ ،يا َر ُس َ
لاَ إِ َل َه إِلاَّ ال َّل ُه َو َأ ْش َهدُ َأ َّن َك َر ُس ُ
ول ال َّل ِه! إِ َّن ا ْل َي ُهو َد َق ْو ٌم ُب ُه ٌتَ ،وإِ َّن ُه ْم
ود َف َق َ
ال ال َّنبِ ُّي :#
إِ ْن َي ْع َل ُموا بِإِ ْسلاَ ِمي َق ْب َل َأ ْن َت ْس َأ َل ُه ْم َي ْب َه ُتونِيَ .ف َجا َء ْت ا ْل َي ُه ُ
َ
«أ ُّي َر ُجلٍ َع ْبدُ ال َّل ِه ِف ُ
يك ْم؟» َقا ُلواَ :خ ْي ُر َنا َوا ْب ُن َخ ْي ِر َناَ ،و َس ِّيدُ َنا َوا ْب ُن َس ِّي ِد َنا.
ال َ
َق َ
«:أ َر َأ ْي ُت ْم إِ ْن َأ ْس َل َم َع ْبدُ ال َّل ِه ْب ُن َسلاَ ٍم»َ .ف َقا ُلواَ :أ َعا َذ ُه ال َّل ُه ِم ْن َذلِ َكَ .ف َخ َر َج
ال َ
َع ْبدُ ال َّل ِه َف َق َ
:أ ْش َهدُ َأ ْن لاَ إِ َل َه إِلاَّ ال َّل ُه َو َأ َّن ُم َح َّمد ًا َر ُس ُ
ول ال َّل ِهَ .ف َقا ُلواَ :ش ُّر َنا
اف َيا َر ُس َ
َوا ْب ُن َش ِّر َناَ .وا ْن َت َق ُصو ُهَ ،ق َ
الَ :ف َه َذا ا َّل ِذي ُك ْن ُت َأ َخ ُ
ول ال َّل ِه).

شهادة النجاشي:
وهذه شهادة النجاشي الذي كان ملك احلبشة ،وسيد النصارى ،بل إنه
أسلم؛ فقد أخرج اإلمام أحمد أيض ًا َعن ا ْب ِن َم ْس ُع ٍ
ود َق َ
الَ (:ب َع َثنَا َر ُس ُ
ول ال َّل ِه #
إ َلى ال َّن َج ِ
الِ ،في ِه ْم َع ْبدُ ال َّل ِه ْب ُن َم ْس ُع ٍ
اش ِّي َو َن ْح ُن َن ْح ٌو ِم ْن َث َمانِنيَ َر ُج ً
ودَ ،و َج ْع َف ٌر،

 أي :وهو يقيم فيها وقت اجتناء الثمر في اخلريف ،الوسيط (خ ر ف).
 أخرجه البخاري :كتاب تفسير القرآن ،باب :من كان عدو ًا جلبريل ،رقم.4210:
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وسىَ ،ف َأ َت ْوا ال َّن َج ِ
ان ْب ُن َم ْظ ُع ٍ
َو َع ْبدُ ال َّل ِه ْب ُن ُع ْر ُف َط َةَ ،و ُعث َْم ُ
،و َب َع َث ْت
اش َّي َ
ونَ ،و َأ ُبو ُم َ
يد ،بِ َه ِد َّي ٍة َف َل َّما َد َخلاَ َع َلى ال َّن َج ِ
ار َة ْب َن ا ْل َولِ ِ
ُق َر ْي ٌش َع ْم َرو ْب َن ا ْل َع ِ
اش ِّي
اصَ ،و ُع َم َ

َس َجدَ ا َل ُهُ ،ث َّم ا ْب َتدَ َرا ُه َع ْن يمَ ِينِ ِه َو َع ْن ِش َمالِ ِهُ ،ث َّم َقالاَ َل ُه :إِ َّن َن َفر ًا ِم ْن َبنِي َع ِّمنَا َنزَ ُلوا
الَ :ف َأ ْي َن ُه ْم؟ َق َ
َأ ْر َض َك َو َر ِغ ُبوا َع َّنا َو َع ْن ِم َّلتِنَاَ .ق َ
:ه ْم ِفي َأ ْر ِض َك َفا ْب َع ْث إِ َل ْي ِه ْم.
ال ُ

ال َج ْع َفر َ
َف َب َع َث إِ َل ْي ِه ْمَ ،ف َق َ
:أ َنا َخ ِط ُيب ُك ُم ا ْل َي ْو َمَ .فا َّت َب ُعو ُه َف َس َّل َم َو َل ْم َي ْس ُجدْ َ ،ف َقا ُلوا
ٌ
:و َما َذ َ
َل ُهَ :ما َل َك لاَ َت ْس ُجدُ لِ ْل َم ِل ِ
ال:إِ َّنا لاَ َن ْس ُجدُ إِلاَّ لِ َّل ِه َع َّز َو َج َّلَ .ق َ
ك؟ َق َ
اك؟
ال َ

ال:إِ َّن ال َّل َه َع َّز َو َج َّل َب َع َث إِ َل ْينَا َر ُس َ
َق َ
ول ُه َ ،#و َأ َم َر َنا َأ ْن لاَ َن ْس ُجدَ لأِ َ َح ٍد إِلاَّ لِ َّل ِه َع َّز
الز َك ِ
اةَ .ق َ
الَ :ع ْم ُرو ْب ُن ا ْل َع ِ
اصَ :فإِ َّن ُه ْم ُي َخالِ ُفو َن َك ِفي
الصلاَ ِة َو َّ
َو َج َّلَ ،و َأ َم َر َنا بِ َّ
ول َك َما َق َ
يسى ا ْب ِن َم ْر مَ َيَ .ق َ
يسى ا ْب ِن َم ْر مَ َي َو ُأ ِّم ِه؟ َقا ُلواَ :ن ُق ُ
الَ :ما َت ُقو ُل َ
ال
ون ِفي ِع َ
ِع َ
اها إِ َلى ا ْل َع ْذ َر ِاء ا ْل َب ُت ِ
ول ،ا َّلتِي َل ْم يمَ ََّس َها
وح ُهَ ،أ ْل َق َ
ال َّل ُه َع َّز َو َج َّل؛ ُه َو َك ِل َم ُة ال َّل ِه َو ُر ُ

ضُ ،ث َّم َق َ
َب َش ٌرَ ،و َل ْم َي ْف ِر ْض َها َو َلدٌ َ .قالَ َ:ف َر َف َع ُعود ًا ِم َن الأْ َ ْر ِ
الَ :يا َم ْع َش َر الحْ َ َب َش ِة
ول ِف ِ
َوا ْل ِق ِّس ِ
ون َع َلى ا َّل ِذي َن ُق ُ
الر ْه َب ِ
انَ ،وال َّل ِه َما َي ِزيدُ َ
يه َما َي ْس َوى َه َذا  -يعني
يسنيَ َو ُّ
العود َ -م ْر َحب ًا بِ ُك ْم َوبمِ َْن ِج ْئ ُت ْم ِم ْن ِع ْن ِد ِهَ ،أ ْش َهدُ َأ َّن ُه َر ُس ُ
ول ال َّل ِهَ ،فإِ َّن ُه ا َّل ِذي نجَ ِدُ
الر ُس ُ
يسى ا ْب ُن َم ْر مَ َي ،ا ْن ِز ُلوا َح ْي ُث ِش ْئ ُت ْم،
ول ا َّل ِذي َب َّش َر بِ ِه ِع َ
ِفي الإْ ِنجْ ِيلِ َ ،وإِ َّن ُه َّ

َوال َّل ِه َل ْولاَ َما َأ َنا ِف ِ
يه ِم َن المْ ُ ْل ِ
ك ،لأَ َ َت ْي ُت ُه َح َّتى َأ ُك َ
.و َأ َم َر
ون َأ َنا َأ ْح ِم ُل َن ْع َل ْي ِه َو ُأ َو ِّضئ ُُه َ
ين َف ُر َّد ْت إِ َل ْي ِه َماُ .ث َّم َت َع َّج َل َع ْبدُ ال َّل ِه ْب ُن َم ْس ُع ٍ
ود َح َّتى َأ ْد َر َك َبدْ ر ًا،
بِ َه ِد َّي ِة الآْ َخ ِر َ
َ
اس َتغْ َف َر َل ُه ِحنيَ َب َل َغ ُه َم ْو ُت ُه).
َو َز َع َم أ َّن ال َّنبِ َّي ْ #

 أخرجه اإلمام أحمد في املسند (رقم ،)4386:وإسناده ثقات إال حديج بن معاوية ،قال عنه
ابن حجر في تقريب التهذيب (ص:)226صدوق يخطئ .وقال الهيثمي في مجمع الزوائد

(:)24/6رواه أحمد والطبراني وفيه حديج بن معاوية ،وثقه أبو حامت وقال :في بعض حديثه
ضعف وضعفه ابن معني وغيره ،وبقية رجاله ثقات.اهـ .وله شواهد كثيرة من حديث أم سلمة=،
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وع ْن َأبِي ُهر ْير َة َ -ر ِضي ال َّل ُه َع ْن ُه َ
ول ال َّل ِه َ #ن َعى ال َّن َج ِ
:أ َّن َر ُس َاش َّي ِفي
َ
َ َ
َ
ات ِف ِ
فخ َر َج إِ َلى المْ ُ َص َّلىَ ،ف َص َّ
يهَ ،
ف بِ ِه ْم َو َك َّب َر َأ ْر َبع ًا.
ا ْل َي ْو ِم ا َّل ِذي َم َ
فصالة النبي  #عليه تدل على إسالمه.
من أعظم الشهادات هذا املوج املتتابع من قوافل الداخلني في اإلسالم،

الذي يقدر عشرات األلوف سنوي ًا على مستوى العالم ،بل نستطيع أن نقول

وبكل ثقة :إنه ال متر دقيقة إال ويسلم فيها إنسان على مستوى العالم.

وقد ألف د.جفري النغ األمريكي كتاب ًا بعنوان (الصراع من أجل اإلميان)،

يتكلم فيه عن سبب إسالمه ،وأنه كان بعد تأمل طويل في الدين ،ثم عــقــد
ال بعنوان (رسول الله) تكلم فيه كالم ًا طوي ً
فصــ ً
ال في كيفية إعجابه بشخصية

الرسول  ،#وكيف استدل على صدقه.

=ومحمد بن حاطب ،وجعفر بن أبي طالب ،وأبي موسى  -رضي الله عنهم  -أجمعني أخرجها

الهيثمي في مجمع الزوائد (.)37-24/6
 متفق عليه؛البخاري :كتاب اجلنائز ،باب :الرجل ينعى إلى أهل امليت بنفسه ،رقم.1188:
ومسلم:كتاب اجلنائز ،باب :في التكبير على اجلنائز ،رقم ،951:وورد في الصحيحني عن
جابر أيض ًا.
 أي :ما يقارب خمسمائة ألف مسلم في السنة الواحدة ،فقد سألت اإلخوة في جلنة التعريف
باإلسالم فأخبروني أنه في أمريكا فقط يسلم أكثر من ثالثني ألف ًا سنوي ًا ،وفي جلنة مسلمي إفريقيا
يتجاوز الداخلون إلى اإلسالم املائة ألف كل سنة ،ناهيك عن أعداد الذين يسلمون في أوروبا
واألمريكتني وآسيا وأستراليا ،والذين يأتون إلى الدول العربية من األجانب.
 الصراع من أجل اإلميان ،انطباعات أمريكي اعتنق اإلميان ،د .جفري النغ (ص،)121ترجمة
د.منذر العبسي ،دار الفكر ،دمشق،الطبعة األولى .1998،وقد ألف كتاب ًا آخـــر بعنوان:
«حتى املالئكة تسأل ،رحلة إلى اإلسالم في أمريكا» .ترجمة د .منذر العبسي ،دار الفكر
املعاصر ،بيروت الطبعة األولى.2001 ،
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وقد أ َّل��ف د.خالد السيوطي كتاب ًا حاف ً
ال بعنوان (املهتدون إلى اإلسالم

من قساوسة النصارى وأحبار اليهود حتى القرن التاسع الهجري) ،وذكر
فيه قصص ًا كثيرة ومواقف عجيبة لقوم أسلموا وهم من العلماء واألحبار في
الديانتني اليهودية والنصرانية.

 طبعته مكتبة وهبة ،القاهرة ،الطبعة األولى.2002 ،
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الدليل الثالث :شهادة املنصفني:

الكثير من املخالفني لديننا – سواء كانوا أهل كتاب أو مالحدة  -شهدوا

لنبينا  #بالصدق وأنه نبي من الله حق ًا ،وبعضهم أسلم ،وبعضهم لم يسلم
أقر بصحة مذهب
ولكنه أنصف ،وإذا كان املخالف املتربص املتصيد لألخطاء َّ

خصمه ،فإن هذا من أقوى األدلة على صدق النبي  ،#وقد قيل سابق ًا:
العدُ ُّو ِ
ُ
بفضلها
وشمائل َش ِهدَ َ

ُ
األعدَ ُاء
والفضل ما َش ِهدَ ْت به ْ

وقيل:
ما ُ
البدر َمن
قول موالنا
ُ
اإلمام ُ

ِ
العــدو الــحاســدُ
بعلومــه شهد
ُ

وسى َق َ
:خ َر َج َأ ُبو َطالِ ٍ
ب إِ َلى َّ
ال َ
الشا ِم،
(وأخرج اإلمام الترمذي عن َأبِي ُم َ
َ
الر ِ
اه ِ
اخ ِم ْن ُق َر ْي ٍ
ب َه َب ُطوا
َو َخ َر َج َم َع ُه ال َّنبِ ُّي ِ #في َأ ْش َي ٍ
شَ ،ف َل َّما أ ْش َر ُفوا َع َلى َّ
الر ِ
اه ُبَ ،و َكا ُنوا َق ْب َل َذلِ َك يمَ ُُّر َ
ون بِ ِه َفلاَ َي ْخ ُر ُج
َف َح ُّلوا ِر َحا َل ُه ْمَ ،ف َخ َر َج إِ َل ْي ِه ُم َّ
الر ِ
إِ َل ْي ِه ْم َولاَ َي ْلت َِف ُتَ ،ق َ
الَ :ف ُه ْم َي ُح ُّل َ
اه ُب َح َّتى
ون ِر َحا َل ُه ْمَ ،ف َج َع َل َيت ََخ َّل ُل ُه ُم َّ

ول ال َّل ِه َ ،#ق َ
الَ :ه َذا َس ِّيدُ ا ْل َعالمَ ِنيَ َ ،ه َذا َر ُس ُ
َجا َء َف َأ َخ َذ بِ َي ِد َر ُس ِ
ول َر ِّب ا ْل َعالمَ ِنيَ ،
شَ :ما ِع ْل ُم َكَ .ف َق َ
َي ْب َع ُث ُه ال َّل ُه َر ْح َم ًة لِ ْل َعالمَ ِنيَ َ .ف َق َ
اخ ِم ْن ُق َر ْي ٍ
ال َل ُه َأ ْش َي ٌ
ال:إِ َّن ُك ْم ِحنيَ
اجد ًاَ ،ولاَ َي ْس ُجدَ ِ
َأ ْش َر ْف ُت ْم ِم َن ا ْل َع َق َب ِة َل ْم َي ْبقَ َش َج ٌر َولاَ َح َج ٌر إِلاَّ َخ َّر َس ِ
ان إِلاَّ لِ َنبِ ٍّي،
َوإِ ِّني َأ ْع ِر ُف ُه بِ َخاتمَ ِ ال ُّن ُب َّو ِة َأ ْس َف َل ِم ْن ُغ ْض ُر ِ
اح ِةُ ،ث َّم َر َج َع َف َصن ََع
وف َكتِ ِف ِه ِمث َْل ال ُّت َّف َ

ال َ
ان ُه َو ِفي ِر ْع َي ِة الإْ ِبِلِ َ ،ق َ
اه ْم بِ ِه َو َك َ
:أ ْر ِس ُلوا إِ َل ْي ِهَ .ف َأ ْق َب َل
َل ُه ْم َط َعام ًاَ ،ف َل َّما َأ َت ُ
َو َع َل ْي ِه َغ َما َم ٌة ُت ِظ ُّل ُهَ ،ف َل َّما َد َنا ِمن ا ْل َق ْو ِم َو َجدَ ُه ْم َقدْ َس َب ُقو ُه إِ َلى َف ْي ِء َّ
الش َج َر ِةَ ،ف َل َّما
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ال َع َل ْي ِهَ .ق َ
الش َج َر ِة َم َ
الش َج َر ِة َع َل ْي ِهَ ،ف َق َ
س َم َ
ال:ان ُْظ ُروا إِ َلى َف ْي ِء َّ
ال َف ْي ُء َّ
ال:
َج َل َ
َ
َف َب ْين ََما ُه َو َقائِ ٌم َع َل ْي ِه ْمَ ،و ُه َو ُين ِ
وم إِ َذا
الر َ
الرو ِم؛ َفإِ َّن ُّ
َاشدُ ُه ْم أ ْن لاَ َي ْذ َه ُبوا بِ ِه إِ َلى ُّ

َ
اس َت ْق َب َل ُه ْم،
َر َأ ْو ُه َع َر ُفو ُه بِ ِّ
الرو ِم َف ْ
الص َف ِة َف َي ْق ُت ُلو َن ُهَ .فا ْل َت َف َت َفإِ َذا بِ َس ْب َع ٍة َقدْ أ ْق َب ُلوا ِم َن ُّ
َف َق َ
الَ :ما َجا َء بِ ُك ْم؟ َقا ُلواِ :ج ْئنَا إِ َّن َه َذا ال َّنبِ َّي َخا ِر ٌج ِفي َه َذا َّ
الش ْه ِرَ ،ف َل ْم َي ْبقَ
اسَ ،وإِ َّنا َقدْ ُأ ْخبِ ْر َنا َخ َب َر ُهُ ،ب ِع ْثنَا إِ َلى َط ِر ِ
يق َك َه َذاَ .ف َق َ
يق إِلاَّ ُب ِع َث إِ َل ْي ِه بِ ُأ َن ٍ
َط ِر ٌ
ال:
َه ْل َخ ْل َف ُك ْم َأ َحدٌ ُه َو َخ ْي ٌر ِم ْن ُك ْم؟ َقا ُلوا:إِنمَّ َا ُأ ْخبِ ْر َنا َخ َب َر ُه بِ َط ِر ِ
يق َك َه َذاَ .ق َ
ال:

اس َر َّد ُه؟ َقا ُلوا:لاَ َ .ق َ
يع َأ َحدٌ ِم َن ال َّن ِ
ال:
َأ َف َر َأ ْي ُت ْم َأ ْمر ًا َأ َرا َد ال َّل ُه َأ ْن َي ْق ِض َي ُه َه ْل َي ْست َِط ُ
:أن ُْشدُ ُكم بِال َّل ِه َأ ُّي ُكم َولِي ُهَ .قا ُل َ
ال َ
َف َبا َي ُعو ُهَ .و َأ َق ُاموا َم َع ُهَ ،ق َ
وا:أ ُبو َطالِ ٍ
بَ ،ف َل ْم
ْ
ْ ُّ
الر ِ
َيزَ ْل ُين ِ
بَ ،و َب َع َث َم َع ُه َأ ُبو َب ْك ٍر بِلاَ ً
َاشدُ ُه َح َّتى َر َّد ُه َأ ُبو َطالِ ٍ
اه ُب ِم َن
الَ ،و َز َّو َد ُه َّ
ا ْل َك ْع ِ
الز ْي ِ
ت).
ك َو َّ
وهذه شهادة أخرى من خير قساوسة النصارى في وقته للنبي :#
اسَ ،ق َ
ال َحدَّ َثنِي َس ْل َم ُ
(أخرج اإلمام أحمد َع ْن َع ْب ِد ال َّل ِه ْب ِن َع َّب ٍ
ان ا ْل َفا ِر ِس ُّي
َح ِدي َث ُه ِم ْن ِف ِ
يه َق َ
الُ :ك ْن ُت َر ُج ً
ال َفا ِر ِس ّي ًا ِم ْن َأ ْهلِ َأ ْص َب َه َ
انِ ،م ْن َأ ْهلِ َق ْر َي ٍة ِم ْن َها
 أخرجه الترمذي :كتاب املناقب،باب :ما جاء في بدء نبوة النبي  ،#رقم ،3620:وإسناده
حسن ،ولكن ذكر أبي بكر وبالل في احلديث منكر ،كما نـــص علــى ذلــك كثيـــر من العلمــاء
 كالذهبي وابن القيم وابن حجر واجلزري واملباركفوري  -ألن أبا بكر أصغر من النبي #ال لم يولد في ذلك التاريخ بعد ،فقوله( :وبعث معه أبو بكر بال ً
بسنتني وبال ً
ال) غير صحيح؛
والصحيح كما في رواية البزار (وأرسل معه عمه رجا ً
ال) ،انظر :صحيح سنن الترمذي،

لأللباني (،)191/3

واملشكاة (رقم )5918:حتقيق األلباني ،والصحيح املسند من دالئل

النبوة ،للوادعي (ص ،)80وحتفة األحوذي للمباركفوري (.)66/10
 أصبهان مدينة مشهورة في إيران.
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ُي َق ُ
ان َأبِي ِد ْه َق َ
،و َك َ
ان َق ْر َيتِ ِهَ ،و ُك ْن ُت َأ َح َّب َخ ْل ِق ال َّل ِه إِ َل ْي ِهَ ،ف َل ْم َيزَ ْل بِ ِه
ال َل َها َج ٌّي َ
َ
،و َأ ْج َهدْ ُت
ُح ُّب ُه إِ َّي َ
س الجْ َ ا ِر َي ُة َ
اي َح َّتى َح َب َسنِي ِفي َب ْيتِ ِه ،أ ْي ُملاَ ِز َم ال َّنا ِر َك َما تحُ ْ َب ُ

وس َّي ِة َح َّتى ُك ْن ُت َق َط َن ال َّنا ِر ا َّل ِذي ُي ِ
ِفي المْ َ ُج ِ
اع ًةَ .ق َ
ال:
وقدُ َها ،لاَ َي ْت ُر ُك َها َت ْخ ُبو َس َ
ان َل ُه َي ْوم ًاَ ،ف َق َ
يم ٌةَ .ق َ
الَ :ف ُش ِغ َل ِفي ُب ْن َي ٍ
ال لِيَ :يا ُبن ََّي إِ ِّني
َو َكا َن ْت لأِ َ بِي َض ْي َع ٌة َع ِظ َ

َقدْ ُش ِغ ْل ُت ِفي ُب ْن َي ٍ
ان َه َذا ا ْل َي ْو َم َع ْن َض ْي َعتِيَ ،فا ْذ َه ْب َف َّ
اط ِل ْع َهاَ .و َأ َم َرنِي ِف َيها
ُ
يس ٍة ِم ْن َكنَائِ ِ
بِ َب ْع ِ
ارى،
س ال َّن َص َ
ض َما ُي ِريدُ َ ،ف َخ َر ْج ُت أ ِريدُ َض ْي َعت َُهَ ،ف َم َر ْر ُت بِ َكنِ َ

َف َس ِم ْع ُت َأ ْص َوا َت ُه ْم ِف َيها َو ُه ْم ُي َص ُّل َ
اس ،لحِ َ ْب ِ
ونَ ،و ُك ْن ُت لاَ َأ ْد ِري َما َأ ْم ُر ال َّن ِ
س َأبِي
�اي ِفي َب ْيتِ ِهَ ،ف َل َّما َم� َ�ر ْر ُت بِ ِه ْم َو َس ِم ْع ُت َأ ْص َوا َت ُه ْمَ ،د َخ ْل ُت َع َل ْي ِه ْم َأن ُْظ ُر َما
إِ َّي� َ
ونَ .ق َ
َي ْصن َُع َ
:ه َذا
،و ُق ْل ُت َ
الَ :ف َل َّما َر َأ ْي ُت ُه ْم َأ ْع َج َبنِي َصلاَ ُت ُه ْمَ ،و َر ِغ ْب ُت ِفي َأ ْم ِر ِه ْم َ
ين ا َّل ِذي َن ْح ُن َع َل ْي ِهَ ،ف َوال َّل ِه َما َت َر ْك ُت ُه ْم َح َّتى َغ َر َب ِ
َوال َّل ِه َخ ْي ٌر ِم ْن الدِّ ِ
ت َّ
س
الش ْم ُ
َو َتر ْك ُت َضي َع َة َأبِي َو َلم آتِ َهاَ ،ف ُق ْل ُت َل ُهم َ
:أ ْي َن َأ ْص ُل َه َذا الدِّ ِ
ين؟ َقا ُلوا:بِ َّ
الشا ِم.
َ
ْ
ْ
ْ
الُ :ث َّم َر َج ْع ُت إِ َلى َأبِي َو َقدْ َب َع َث ِفي َط َلبِيَ ،و َش َغ ْل ُت ُه َع ْن َع َم ِل ِه ُك ِّل ِهَ ،ق َ
َق َ
الَ :ف َل َّما

ال َ
فق ْل ُتَ :يا َأ َب ِ
ِج ْئ ُت ُهَ ،ق َ
:أ ْي ُبن ََّي َأ ْي َن ُك ْن َت َأ َل ْم َأ ُك ْن َع ِهدْ ُت إِ َل ْي َك َما َع ِهدْ ُت؟ ُ
ت
َاس ُي َص ُّل َ
َم َر ْر ُت بِن ٍ
يس ٍة َل ُه ْمَ ،ف َأ ْع َج َبنِي َما َر َأ ْي ُت ِم ْن ِدينِ ِه ْم َف َوال َّل ِه َما ِز ْل ُت
ون ِفي َكنِ َ

الشمسَ ،ق َ َ
ِع ْندَ ُه ْم َح َّتى َغ َر َب ِ
ين َخ ْي ٌرِ ،دين َ
س ِفي َذلِ َك الدِّ ِ
ُك
ال:أ ْي ُبن ََّي َل ْي َ
ت َّ ْ ُ
:كلاَّ َوال َّل ِه إِ َّن ُه َخ ْي ٌر ِم ْن ِدينِنَاَ .ق َ
فق ْل ُت َ
ين آ َبائِ َك َخ ْي ٌر ِم ْن ُهُ .
الَ :ف َخا َفنِي َف َج َع َل
َو ِد ُ

ِفي ِر ْج َل َّي َق ْيد ًاُ ،ث َّم َح َب َسنِي ِفي َب ْيتِ ِهَ .ق َ
ارىَ ،ف ُق ْل ُت َل ُه ْم:
الَ :و َب َع َث ْت إِ َل َّي ال َّن َص َ
ارىَ ،ف َأ ْخبِ ُرونِي بِ ِه ْمَ .ق َ
إِ َذا َق ِد َم َع َل ْي ُك ْم َر ْك ٌب ِم َن َّ
الَ :ف َق ِد َم
الشا ِم جُ َّت ٌار ِم َن ال َّن َص َ
َع َل ْي ِه ْم َر ْك ٌب ِم ْن َّ
ارىَ ،ف َأ ْخ َب ُرونِي بِ ِه ْمَ ،ف ُق ْل ُت َل ُه ْم:إِ َذا َق َض ْوا
الشا ِم جُ َّت ٌار ِم َن ال َّن َص َ
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َ
ِد ِه ْمَ ،ف ِ
الر ْج َع َة إِ َلى
آذ ُنونِي بِ ِه ْمَ .ف َل َّما أ َر ُادوا َّ
َ ِديدَ ِم ْن ِر ْج َل َّي ُث َّم َخ َر ْج ُت َم َع ُه ْم َح َّتى َق ِد ْم ُت

َ
الر ْج َع َة إِ َلى بِلاَ
َح َوائِ َج ُه ْم َوأ َر ُادوا َّ
بِلاَ ِد ِه ْم َأ ْخ َب ُرونِي بِ ِه ْمَ ،ف َأ ْل َق ْي ُت الحْ
الش َامَ ،ف َل َّما َق ِد ْم ُت َهاُ ،ق ْل ُتَ :م ْن َأ ْف َض ُل َأ ْ ِه��ل َه َذا الدِّ ِ
َّ
ين؟ َقا ُلوا :الأْ َ ْس ُق ُّف ِفي
يس ِةَ .ق َ
ينَ ،و َأ ْح َب ْب ُت َأ ْن َأ ُك َ
الَ :ف ِج ْئ ُت ُه َف ُق ْل ُت :إِ ِّني َقدْ َر ِغ ْب ُت ِفي َه َذا الدِّ ِ
ون
ا ْل َكنِ َ
يستِ َكَ ،و َأ َت� َ�ع� َّل� ُ�م ِم ْن َك َو ُأ َص� ِّل��ي َم َع َكَ .ق� َ
َم َع َك َأ ْخ��دُ ُم� َ
�الَ :ف��ا ْد ُخ� ْ�ل.
�ك ِفي َكنِ َ
َفدَ َخ ْل ُت َم َع ُهَ ،ف َك َ
الصدَ َق ِة َو ُي َر ِّغ ُب ُه ْم ِف َيهاَ ،فإِ َذا َج َم ُعوا
ان َر ُج َل َس ْو ٍء؛ َي ْأ ُم ُر ُه ْم بِ َّ

إِ َل ْي ِه ِم ْن َها شيئ ًا ْاك َتنَزَ ُه لِ َن ْف ِس ِه َو َل ْم ُي ْع ِط ِه المْ َ َس ِ
اكنيَ َ ،ح َّتى َج َم َع َس ْب َع ِقلاَ ٍل ِم ْن َذ َه ٍ
ب
ارى
َو َو ِر ٍقَ ،و َأ ْب َغ ْض ُت ُه ُبغْ ض ًا َش ِديد ًا لمِ َا َر َأ ْي ُت ُه َي ْصن َُعُ ،ث َّم َم َ
اجت ََم َع ْت إِ َل ْي ِه ال َّن َص َ
ات َف ْ

لِ َيدْ ِفنُو ُهَ ،ف ُق ْل ُت َل ُه ْم:إِ َّن َه َذا َك َ
الصدَ َق ِة َو ُي َر ِّغ ُب ُك ْم ِف َيها،
ان َر ُج َل َس ْو ٍءَ ،ي ْأ ُم ُر ُك ْم بِ َّ
َفإِ َذا ِج ْئ ُت ُمو ُه بِ َها ْاك َتنَزَ َها لِ َن ْف ِس ِهَ ،و َل ْم ُي ْع ِط المْ َ َس ِ
وا:و َما ِع ْل ُم َك
اكنيَ ِم ْن َها َش ْيئ ًاَ .قا ُل َ

بِ َذلِ َك؟ ُق ْل ُت َ
:أ َنا َأ ُد ُّل ُك ْم َع َلى َك ْن ِز ِهَ .قا ُلواَ :فدُ َّلنَا َع َل ْي ِهَ .ق َ
الَ :ف َأ َر ْي ُت ُه ْم َم ْو ِض َع ُه.
َق َ
ــوا:وال َّل ِه
است َْخ َر ُجوا ِم ْن ُه َس ْب َع ِقلاَ ٍل ممَ ْ ُلو َء ٍة َذ َهب ًا َو َو ِرق ًاَ ،ف َل َّمـــا َر َأ ْو َهــا َقا ُل
َ
الَ :ف ْ

ار ِةُ ،ث َّم َج ُاءوا بِ َر ُجلٍ َ
آخ َرَ ،ف َج َع ُلو ُه
لاَ َندْ ِفن ُُه َأ َبد ًاَ .ف َص َل ُبو ُه ُث َّم َر َج ُمو ُه بِالحْ ِ َج َ
بمِ ََكانِ ِهَ ،ق َ
الَ :ي ُق ُ
انَ :ف َما َر َأ ْي ُت َر ُج ً
ول َس ْل َم ُ
س َأ َرى َأ َّن ُه َأ ْف َض ُل
ال لاَ ُي َص ِّلي الخْ َ ْم َ
ال َو َن َهار ًا ِم ْن ُهَ .ق َ
ِم ْن ُهَ ،أزْ َهدُ ِفي الدُّ ْن َيا َولاَ َأ ْر َغ ُب ِفي الآْ ِخ َر ِةَ ،ولاَ َأ ْد َأ ُب َل ْي ً
ال:
،و َأ َق ْم ُت َم َع ُه َز َمان ًاُ ،ث َّم َح َض َرت ُْه ا ْل َو َفا ُةَ ،ف ُق ْل ُت َل ُه:
َف َأ ْح َب ْب ُت ُه ُح ّب ًا َل ْم ُأ ِح َّب ُه َم ْن َق ْب َل ُه َ
َيا ُفلاَ ُن إِ ِّني ُك ْن ُت َم َع َكَ ،و َأ ْح َب ْب ُت َك ُح ّب ًا َل ْم ُأ ِح َّب ُه َم ْن َق ْب َل َكَ ،و َقدْ َح َض َر َك َما َت َرى
ال َ
وصي بِي َو َما َت ْأ ُم ُرنِي؟ َق َ
ِم ْن َأ ْم ِر ال َّل ِهَ ،فإِ َلى َم ْن ُت ِ
:أ ْي ُبن ََّي َوال َّل ِه َما َأ ْع َل ُم َأ َحد ًا
اس َو َبدَّ ُلوا َو َت َر ُكوا َأ ْك َث َر َمــا َكـــا ُنــوا َع َل ْي ِه
ا ْل َي ْو َم َع َلى َما ُك ْن ُت َع َل ْي ِهَ ،ل َقدْ َه َل َك ال َّن ُ
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ال بِالمْ َ ْو ِصلِ َ ،و ُه َو ُفلاَ ٌن َف ُه َو َع َلى َما ُك ْن ُت َع َل ْي ِه َفالحْ َ قْ بِ ِهَ .ق َ
إِلاَّ َر ُج ً
الَ :ف َل َّما
ات َو َغ َّي َب لحَ ِ ْق ُت بِ َص ِ
اح ِ
ب المْ َ ْو ِصلِ َ ،ف ُق ْل ُت َل ُهَ :يا ُفلاَ ُن إِ َّن ُفلاَ ن ًا َأ ْو َصانِي ِع ْندَ
َم َ
ال لِ َ
َم ْوتِ ِه َأ ْن َألحْ َ قَ بِ َكَ ،و َأ ْخ َب َرنِي َأ َّن َك َع َلى َأ ْم ِر ِهَ .ف َق َ
ي:أ ِق ْم ِع ْن ِديَ .ف َأ َق ْم ُت ِع ْندَ ُه
َف َو َجدْ ُت ُه َخ ْي َر َر ُجلٍ َع َلى َأ ْم ِر َص ِ
اتَ ،ف َل َّما َح َض َرت ُْه ا ْل َو َفا ُة
احبِ ِهَ ،ف َل ْم َي ْل َب ْث َأ ْن َم َ

ُق ْل ُت َل ُهَ :يا ُفلاَ ُن إِ َّن ُفلاَ ن ًا َأ ْو َصى بِي إِ َل ْي َكَ ،و َأ َم َرنِي بِال ُّل ُح ِ
وق بِ َكَ ،و َقدْ َح َض َر َك
ال َ
وصي بِي َو َما َت ْأ ُم ُرنِي؟ َق َ
ِم ْن ال َّل ِه َع َّز َو َج َّل َما َت َرىَ ،فإِ َلى َم ْن ُت ِ
:أ ْي ُبن ََّي َوال َّل ِه

.و َق َ
ال َع َلى ِمثْلِ َما ُك َّنا َع َل ْي ِه إِلاَّ بِن ِ
َما َأ ْع َل ُم َر ُج ً
ال:
َصيبِنيَ َ ،و ُه َو ُفلاَ ٌن َفالحْ َ قْ بِ ِه َ
ات َو َغ َّي َب،لحَ ِ ْق ُت بِ َص ِ
اح ِ
ب َن ِصيبِنيَ َ ،ف ِج ْئ ُت ُه َف َأ ْخ َب ْر ُت ُه بِ َخ َب ِري َو َما َأ َم َرنِي بِ ِه
َف َل َّما َم َ

الَ :ف َأ ِق ْم ِع ْن ِديَ .ف َأ َق ْم ُت ِع ْندَ ُه َف َو َجدْ ُت ُه َع َلى َأ ْم ِر َص ِ
َص ِ
احبِيَ ،ق َ
اح َب ْي ِهَ ،ف َأ َق ْم ُت
َم َع َخ ْي ِر َر ُجلٍ َ ،ف َوال َّل ِه َما َلبِ َث َأ ْن َنزَ َل بِ ِه المْ َ ْو ُتَ ،ف َل َّما َح َض َر ُق ْل ُت َل ُهَ :يا ُفلاَ ُن إِ َّن
ان َأ ْو َصى بِي إِ َلى ُفلاَ ٍنُ ،ث َّم َأ ْو َصى بِي ُفلاَ ٌن إِ َل ْي َكَ ،فإِ َلى َم ْن ُت ِ
ُفلاَ ن ًا َك َ
وصي بِي
َ
َ
َو َما َت ْأ ُمرنِي؟ َق َ َ
ـــر َك َأ ْن َت ْأتِ َي ُه
ال :أ ْي ُبن ََّي َوال َّل ِه َما َن ْع َل ُم أ َحد ًا َب ِق َي َع َلــى أ ْمــ ِر َنا ُآم ُ
ُ
ال بِ َع ُّمو ِر َّي َةَ ،فإِ َّن ُه بمِ ِثْلِ َما َن ْح ُن َع َل ْي ِهَ ،فإِ ْن َأ ْح َب ْب َت َف ْأتِ ِهَ .ق َ
إِلاَّ َر ُج ً
الَ :فإِ َّن ُه َع َلى

ات َو َغ َّي َب ،لحَ ِ ْق ُت بِ َص ِ
َأ ْم ِر َناَ .ق َ
اح ِ
ب َع ُّمو ِر َّي َةَ ،و َأ ْخ َب ْر ُت ُه َخ َب ِري.
الَ :ف َل َّما َم َ
�الَ :أ ِق� ْ�م ِع� ْن� ِ�ديَ .ف َأ َق ْم ُت َم� َ�ع َر ُج��لٍ َع َلى َه��دْ يِ َأ ْص َحابِ ِه َو َأ ْم � ِر ِه� ْ�مَ .ق� َ
َف� َق� َ
�ال:
ات َو ُغن َْي َم ٌةَ .ق َ
َو ْاكت ََس ْب ُت َح َّتى َك َ
الُ :ث َّم َنزَ َل بِ ِه َأ ْم ُر ال َّل ِهَ ،ف َل َّما َح َض َر
ان لِي َب َق َر ٌ
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ُق ْل ُت َل ُهَ :يا ُفلاَ ُن إِ ِّني ُك ْن ُت َم َع ُفلاَ ٍنَ ،ف َأ ْو َصى بِي ُفلاَ ٌن إِ َلى ُفلاَ ٍنَ ،و َأ ْو َصى بِي
ُفلاَ ٌن إِ َلى ُفلاَ ٍنُ ،ث َّم َأ ْو َصى بِي ُفلاَ ٌن إِ َل ْي َكَ ،فإِ َلى َم ْن ُت ِ
وصي بِي َو َما َت ْأ ُم ُرنِي؟
َق َ
الَ :أ ْي ُبن ََّي َوال َّل ِه َما َأ ْع َل ُم ُه َأ ْص َب َح َع َلى َما ُك َّنا َع َل ْي ِه َأ َحدٌ ِم َن ال َّن ِ
اسُ ،آم ُر َك َأ ْن
ين إِ ْب َر ِ
َت ْأتِ َي ُهَ ،و َل ِك َّن ُه َقدْ َأ َظ َّل َك َز َم ُ
يمَ ،ي ْخ ُر ُج بِ َأ ْر ِ
وث بِ ِد ِ
ان َنبِ ٍّيُ ،ه َو َم ْب ُع ٌ
ض
اه َ
ب ُم َه ِ
ا ْل َع َر ِ
اجر ًا إِ َلى َأ ْر ٍ
ات لاَ َت ْخ َفى؛ َي ْأ ُك ُل
ض َبينْ َ َح َّر َتينْ ِ َ ،ب ْين َُه َما َن ْخ ٌل ،بِ ِه َعلاَ َم ٌ
است ََط ْع َت َأ ْن َت ْل َحقَ بِتِ ْل َك
ا ْل َه ِد َّي َة َولاَ َي ْأ ُك ُل َّ
الصدَ َق َةَ ،بينْ َ َكتِ َف ْي ِه َخاتمَ ُ ال ُّن ُب َّو ِةَ ،فإِ ْن ْ

ا ْلبِلاَ ِد َفا ْف َع ْلَ .ق َ
ات َو َغ َّي َبَ .ف َم َكث ُْت بِ َع ُّمو ِر َّي َة َما َشا َء ال َّل ُه َأ ْن َأ ْم ُك َث،
الُ :ث َّم َم َ
ب َو ُأ ْع ِط ُ
ُث َّم َم َّر بِي َن َف ٌر ِم ْن َك ْل ٍ
ض ا ْل َع َر ِ
ب جُ َّتار ًاَ ،ف ُق ْل ُت َل ُه ْم :تحَ ْ ِم ُلونِي إِ َلى َأ ْر ِ
يك ْم
وها َو َح َم ُلونِيَ ،ح َّتى إِ َذا
َب َق َراتِي َه ِذ ِه؟ َو ُغن َْي َمتِي َه ِذ ِهَ .قا ُلواَ :ن َع ْمَ .ف َأ ْع َط ْي ُت ُه ُم َ
اعونِي ِم ْن َر ُج��لٍ ِم ْن َي ُهو َد َع ْبد ًاَ ،ف ُك ْن ُت
َق ِد ُموا بِي َو ِادي ا ْل ُق َرى َظ َل ُمونِيَ ،ف َب ُ
ف لِي َص ِ
ون ا ْل َب َلدَ ا َّل ِذي َو َص َ
ِع ْندَ ُهَ ،و َر َأ ْي ُت ال َّن ْخ َل َو َر َج ْو ُت َأ ْن َت ُك َ
احبِيَ ،و َل ْم
َي ِحقْ لِي ِفي َن ْف ِسيَ ،ف َب ْين ََما َأ َنا ِع ْندَ ُه َق ِد َم َع َل ْي ِه ا ْب ُن َع ٍّم َل ُه ِم َن المْ َ ِدين َِة ِم ْن َبنِي ُق َر ْي َظ َة،
احت ََم َلنِي إِ َلى المْ َ ِدين َِةَ ،ف َوال َّل ِه َما ُه َو إِلاَّ َأ ْن َر َأ ْي ُت َها َف َع َر ْف ُت َها بِ ِص َف ِة
َفا ْبت َ
َاعنِي ِم ْن ُهَ ،ف ْ

َص ِ
ام ،لاَ َأ ْس َم ُع َل ُه بِ ِذ ْك ٍر
احبِيَ ،ف َأ َق ْم ُت بِ َها َو َب َع َث ال َّل ُه َر ُسو َل ُهَ ،ف َأ َق َام بمِ ََّك َة َما َأ َق َ
َم َع َما َأ َنا ِف ِ
اج َر إِ َلى المْ َ ِدين َِةَ ،ف َوال َّل ِه إِ ِّني َل ِفي َر ْأ ِ
س َع ْذ ٍق
الر ِّقُ ،ث َّم َه َ
يه ِم ْن ُشغْ لِ ِّ

لِ َس ِّي ِديَ ،أ ْع َم ُل ِف ِ
ض ا ْل َع َملِ َو َس ِّي ِدي َجالِ ٌس ،إِ ْذ َأ ْق َب َل ا ْب ُن َع ٍّم َل ُه َح َّتى َو َق َ
يه َب ْع َ
ف
َع َل ْي ِهَ ،ف َق َ
ال ُفلاَ ُنَ :قا َت َل ال َّل ُه َبنِي َق ْي َل َة َوال َّل ِه إِ َّن ُه ْم الآْ َن لمَ ُ ْجت َِم ُع َ
ون بِ ُق َبا َء َع َلى
ون َأ َّن ُه َنبِ ٌّيَ .ق َ
َر ُجلٍ َق ِد َم َع َل ْي ِه ْم ِم ْن َم َّك َة ا ْل َي ْو َمَ ،ي ْز ُع ُم َ
الَ :ف َل َّما َس ِم ْع ُت َها َأ َخ َذتْنِي
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ا ْل ُع َر َو ُاء َح َّتى َظ َن ْن ُت َس َأ ْس ُق ُط َع َلى َس ِّي ِديَ .ق َ
الَ :و َنزَ ْل ُت َع ِن ال َّن ْخ َل ِة َف َج َع ْل ُت
ول؟ َق َ
ول؟ َما َذا َت ُق ُ
ول لاِ ْب ِن َع ِّم ِه َذلِ َكَ :ما َذا َت ُق ُ
َأ ُق ُ
الَ :ف َغ ِض َب َس ِّي ِدي َف َل َك َمنِي

الَ :ما َل َك َولِ َه َذا َأ ْقبِ ْل َع َلى َع َم ِل َكَ .ق َ
َل ْك َم ًة َش ِديدَ ًةُ ،ث َّم َق َ
الُ :ق ْل ُت :لاَ َش ْي َء
إِنمَّ َا َأ َر ْد ُت َأ ْن َأ ْس َت ْثبِ َت َع َّما َق َ
الَ ،و َقدْ َك َ
ان ِع ْن ِدي َش ْي ٌء َقدْ َج َم ْع ُت ُهَ ،ف َل َّما َأ ْم َس ْي ُت
َأ َخ ْذ ُت ُهُ ،ث َّم َذ َه ْب ُت إِ َلى َر ُس ِ
ول ال َّل ِه َ #و ُه َو بِ ُق َبا َءَ ،فدَ َخ ْل ُت َع َل ْي ِه َف ُق ْل ُت َل ُه :إِ َّن ُه
اج ٍةَ ،و َه َذا َش ْي ٌء
َقدْ َب َل َغنِي َأ َّن َك َر ُج ٌل َصالِ ٌحَ ،و َم َع َك َأ ْص َح ٌ
اب َل َك ُغ َر َب ُاء َذ ُوو َح َ
�الَ :ف َق َّر ْب ُت ُه إِ َل ْي ِهَ ،ف َق َ
لصدَ َق ِةَ ،ف َر َأ ْي ُت ُك ْم َأ َح� َّ�ق بِ ِه ِم ْن َغ ْي ِر ُك ْمَ .ق� َ
َك َ
ال
ان ِع ْن ِدي لِ َّ
«:ك ُلوا»َ .و َأ ْم َس َك َي��دَ ُه َف َل ْم َي ْأ ُك ْلَ ،ق َ
َر ُس� ُ
�ول ال َّل ِه  #لأِ َ ْص َحابِ ِه ُ
الَ :ف ُق ْل ُت ِفي
َن ْف ِسيَ :ه ِذ ِه َو ِ
احدَ ٌةُ .ث َّم ان َْص َر ْف ُت َع ْن ُهَ ،ف َج َم ْع ُت َش ْيئ ًاَ ،وتحَ َ َّو َل َر ُس ُ
ول ال َّل ِه #
إِ َل��ى المْ َ ِدين َِةُ ،ث َّم ِج ْئ ُت بِ ِه َف ُق ْل ُت :إِ ِّن��ي َر َأ ْي� ُت� َ
الصدَ َق َةَ ،و َه� ِ�ذ ِه َه ِد َّي ٌة
�ك لاَ َت ْأ ُك ُل َّ

ول ال َّل ِه ِ #م ْن َهاَ ،و َأ َم َر َأ ْص َحا َب ُه َف َأ َك ُلوا َم َع ُهَ .ق َ
َأ ْك َر ْم ُت َك بِ َهاَ .ق َ
الَ :ف َأ َك َل َر ُس ُ
ال:
َانُ ،ث َّم ِج ْئ ُت َر ُس َ
ان ا ْث َنت ِ
َف ُق ْل ُت ِفي َن ْف ِسيَ :ها َت ِ
يع ا ْل َغ ْر َق ِد
ول ال َّل ِه َ ،#و ُه َو بِ َب ِق ِ
َق َ
َاز ًة ِم ْن َأ ْص َحابِ ِه َع َل ْي ِه َش ْم َلت ِ
الَ :و َقدْ َتبِ َع َجن َ
َان َل ُه َو ُه َو َجالِ ٌس ِفي َأ ْص َحابِ ِه،
اس َتدَ ْر ُت َأن ُْظ ُر إِ َلى َظ ْه ِر ِهَ ،ه ْل َأ َرى الخْ َ اتمَ َ ا َّل ِذي َو َص َ
ف لِي
َف َس َّل ْم ُت َع َل ْي ِهُ ،ث َّم ْ

َص ِ
احبِيَ ،ف َل َّما َرآنِ��ي َر ُس� ُ
اس َتدَ ْر ُت ُه َع� َ�ر َف َأ ِّن��ي َأ ْس َت ْثبِ ُت ِفي َش� ْ�ي ٍء
�ول ال َّل ِه ْ #
ف .لِي َق َ
ُو ِص َ
الَ :ف َأ ْل َقى ِر َدا َء ُه َع ْن َظ ْه ِر ِهَ ،فن ََظ ْر ُت إِ َلى الخْ َ اتمَ ِ َف َع َر ْف ُت ُهَ ،فان َْك َب ْب ُت

َع َل ْي ِه ُأ َق ِّب ُل ُه َو َأ ْب ِكيَ ،ف َق َ
ال لِي َر ُس ُ
ول ال َّل ِه « : #تحَ َ َّو ْل»َ .فت ََح َّو ْل ُت َف َق َص ْص ُت َع َل ْي ِه
الَ :ف َأ ْع َج َب َر ُس َ
اسَ .ق َ
َح ِديثِي َك َما َحدَّ ْث ُت َك َيا ا ْب َن َع َّب ٍ
ول ال َّل ِه َ #أ ْن َي ْس َم َع َذلِ َك
 الرعدة ،انظر :الفتح الرباني (.)264/22
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َأ ْص َحا ُب ُه...احلديث).

ومن هذه الشهادات أيض ًا:

ول ال َّل ِه َ #ق َ
:ك ْن ُت َقائِم ًا ِع ْندَ َر ُس ِ
ان َم ْو َلى َر ُس ِ
ال ُ
ما رواه َث ْو َب َ
ول ال َّل ِه ,#
َف َجا َء ِح ْب ٌر ِم ْن َأ ْح َبا ِر ا ْل َي ُه ِ
ودَ ،ف َق َ
:السلاَ ُم َع َل ْي َك َيا ُم َح َّمدُ َ .فدَ َف ْع ُت ُه َد ْف َع ًة
ال َّ
ول ال َّل ِه؟ َف َق َ
ولَ :يا َر ُس َ
َكا َد ُي ْص َر ُع ِم ْن َهاَ ،ف َق َ
ال :لِ َم َتدْ َف ُعنِي؟ َف ُق ْل ُتَ :ألاَ َت ُق ُ
ال
ا ْل َي ُه ِ
اس ِم ِه ا َّل ِذي َس َّما ُه بِ ِه َأ ْه ُل ُهَ .ف َق َ
ال َر ُس� ُ
�ول ال َّل ِه « :#إِ َّن
ود ُّي :إِنمَّ َا َندْ ُعو ُه بِ ْ
ال ا ْل َي ُه ِ
ود ُّيِ :ج ْئ ُت َأ ْس َأ ُل َكَ .ف َق َ
اس ِمي ُم َح َّمدٌ ا َّل ِذي َس َّمانِي بِ ِه َأ ْه ِلي»َ .ف َق َ
ال َل ُه
ْ

ول ال َّل ِه َ :#
«أ َي ْن َف ُع َك َش ْي ٌء إِ ْن َحدَّ ْث ُت َك؟» َق َ
الَ :أ ْس َم ُع بِ ُأ ُذ َن َّيَ .فن ََك َت َر ُس ُ
َر ُس ُ
ول
ال ا ْل َي ُه ِ
ال َّل ِه  #بِ ُع ٍ
«:س ْل»َ .ف َق َ
ود َم َع ُهَ ،ف َق َ
ود ُّيَ :أ ْي َن َي ُك ُ
اس َي ْو َم ُت َبدَّ ُل
ال َ
ون ال َّن ُ
ات؟ َف َق َ
ال َر ُس ُ
«ه ْم ِفي ُّ
الظ ْل َم ِة ُد َ
ض َغ ْي َر الأْ َ ْر ِ
الأْ َ ْر ُ
ون
الس َم َو ُ
ول ال َّل ِه ُ :#
ض َو َّ
ال ا ْل َي ُه ِ
ين»َ .ق َ
از ًة؟ َق َ
الجْ ِ ْس ِر»َ .ق َ
الُ « :ف َق َر ُاء المْ ُ َه ِ
اس إِ َج َ
الَ :ف َم ْن َأ َّو ُل ال َّن ِ
ود ُّي:
اج ِر َ

ون»َ .ق َ
ون الجْ َ َّن َة؟ َق َ
الِ « :ز َي��ا َد ُة َكبِ ِد ال ُّن ِ
َف َما تحُ ْ َف ُت ُه ْم ِحنيَ َيدْ ُخ ُل َ
الَ :ف َما ِغ َذاؤُ ُه ْم
ان َي ْأ ُك ُل ِم ْن َأ ْط َر ِاف َها»َ .ق َ
َع َلى إِ ْث ِر َها؟ َق َ
الُ «:ي ْن َح ُر َل ُه ْم َث ْو ُر الجْ َ َّن ِة ،ا َّل ِذي َك َ
ال:
ال ِ
:صدَ ْق َتَ .ق َ
ال»َ .ق َ
َف َما َش َرا ُب ُه ْم َع َل ْي ِه؟ َق َ
«:م ْن َعينْ ٍ ِف َيها ُت َس َّمى َس ْل َسبِي ً
ال:
ال َ
َو ِج ْئ ُ َ َ
ض إِلاَّ َنبِ ٌّي َأ ْو َر ُج ٌ
ــــه َأ َحـــدٌ ِم ْن َأ ْهــلِ الأْ َ ْر ِ
ــل
ـــي ٍء لاَ َي ْع َل ُم ُ
ــت أ ْسأ ُل َك َع ْن َش ْ
الَ :أ ْس َم ُع بِ ُأ ُذ َن َّيَ .ق َ
الَ « :ي ْن َف ُع َك إِ ْن َحدَّ ْث ُت َك؟» َق َ
َأ ْو َر ُجلاَ ِنَ .ق َ
ال ِ
:ج ْئ ُت َأ ْس َأ ُل َك

 أخرجه اإلمام أحمد في مسنده (رقم )23225:وإسناده حسن؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد
(( :)559/9رجاله رجال الصحيح إال محمد بن إسحاق فإنه ثقة مدلس ،وقد صرح بالسماع

وأقره.
فانتفت شبهة التدليس) ،ونقل الكالم السابق الساعاتي في الفتح الرباني (َّ )266/22
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َع ْن ا ْل َو َل ِد؟َ .ق َ
الر ُجلِ َأ ْب َي ُ
اجت ََم َعا َف َعلاَ َمنِ ُّي
ض َو َم ُاء المْ َ ْر َأ ِة َأ ْص َف ُرَ ،فإِ َذا ْ
الَ «:م ُاء َّ
َ
َ َ
الر ُجلِ آ َن َثا بِإِ ْذ ِن ال َّل ِه».
الر ُجلِ َمنِ َّي المْ َ ْرأ ِة أ ْذ َك َرا بِإِ ْذ ِن ال َّل ِهَ ،وإِ َذا َعلاَ َمنِ ُّي المْ َ ْرأ ِة َمنِ َّي َّ
َّ
ال ا ْل َي ُه ِ
:ل َقدْ َصدَ ْق َت َو َإِ َّن��ك َل َنبِ ٌّيُ .ث َّم ان َْص َر َف َف َذ َه َب َف َق َ
ود ُّي َ
َق َ
ال َر ُس� ُ
�ول ال َّل ِه
َ :#
«ل َقدْ َس َأ َلنِي َه َذا َع ِن ا َّل ِذي َس َأ َلنِي َع ْن ُه َو َما لِي ِع ْل ٌم بِ َش ْي ٍء ِم ْن ُه َح َّتى َأ َتانِ َي
ال َّل ُه بِ ِه».
ويقول اجللنـــدي ملــــك غســــان  -ملا بلـــغـــه رســـول رســـول اللـــه #

يـــدعوه إلى اإلسالم ( :-والله لقد دلني على هذا النبـــي األمي؛ أنه ال يأمر
بخير إال كـــان أول آخـــذ به ،وال ينهـــى عـــن شـــر إال كـــان أول تـــارك له ،وأنه

يغلب فال يبطر ،و ُيغلب فال يضجر ،ويفـــي بالعـــهد ،وينجز الوعد ،وأشهد
أنه نبي).

وفي قصة امليورقي  -كما تقدم  -شهادة واضحة من أكبر علماء النصارى

في عصره على صدق النبي .#

وقد شهد له هرقل عظيم الروم – وكان من علماء النصارى -بأنه نبي صادق

كما سيأتي.

وإليك بعض هذه النصوص من املعاصرين:
 (كان محمد  #خامت النبيني ،وأعظم الرسل الذين بعثهم الله ليدعوا أخرجه مسلم :كتاب احليض ،باب :بيان صفة مني الرجل واملرأة ،رقم.315:
 الروض األنف شرح سيرة ابن هشام (.)250/4
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الناس إلى عبادة الله[ )..واشنجتون ايرقنج].
 (إن أش��د ما نتطلع إليه بالنظر إل��ى الديانة اإلسالمية ،ما اختص منهابشخص النبي محمد  ،#وبذلك قصدت أن يكون بحثي أو ً
ال في حتقيق

شخصيته ،وتقرير حقيقته األدبية؛ ع َّلني أجد في هذا البحث دلي ً
ال جديد ًا على

صدقه وأمانته ،املتفق تقريب ًا عليها بني جميع مؤرخي الديانات ،وأكبر املتشيعني
للدين املسيحي[ )..هنري دي فاستري].

 (هل رأيتم قط رج ًال كاذب ًا يستطيع أن يوجد دين ًا عجيب ًا؟ إنه ال يقدر أن

يبني بيت ًا من الطوب ،فهو لم يكن عليم ًا بخصائــص اجلير واجلـص والتـــراب
وما شاكل ذلك ،فما ذلك الذي يبنيه بيت ،إمنا هو ٌّ
تل من األنقاض ،وكثيب

من أخالط املواد؛ وليس جدير ًا أن يبقى على دعائمه اثني عشر قرن ًا يسكنه مائتا
مليون من األنفس ،ولكنه جدير أن تنهار أركانه فينهدم ،فكأنه لم يكن ،وإني
 مستشرق أمريكي،أولى اهتمام ًا كبير ًا بتاريخ املسلمني في األندلس ،من آثاره( :سيرة النبي
العــربــي) مذيلة بخـــامتة لقــواعد اإلســـالم ومصـــادرها الدينية ،و(فتح غرناطة) ألفه في تاريخ
( .)1859انظر :قالوا عن اإلسالم،ص ،50الندوة العاملية للشباب اإلسالمي ،الرياض،الطبعة
األولى.1992،

 انظر :حياة محمد،إلميل درمنغم(،ص،)72

ترجمة عادل زعيتر ،الطبعة الثانية ،دار إحياء

الكتب العربية ،القاهرة.1911،
 مقدم في اجليش الفرنسي ،ولد سنة 1850وتوفي  ،1927قضى في الشمال اإلفريقي ردح ًا
من الزمن ،من آثاره:مصادر غير منشورة عن تاريخ املغرب ،واألشراف السعديون ،ورحلة
هولندي إلى املغرب ،وغيرها.انظر :قالوا عن اإلسالم ،ص.61
 قالوا عن اإلسالم ،د.عماد الدين خليل ،ص .108
 تعداد املسلمني جاوز املليار ،ولكن هذا العالم يتحدث عن علمه ووقته حيث إنه ولد سنة
1795م.
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ألعلم أن على املرء أن يسير في جميع أموره طبق قوانني الطبيعة،وإال أبت أن
جتيبه طلبته ،كذب ما يذيعه أولئك الكفار وإن زخرفوه حتى تخيلوه حق ًا،ومحنة

أن ينخدع الناس -شعوب ًا وأمم ًا  -بهذه األضاليل[ )..توماس كاراليل].

 -ويقول كاراليل أيض ًا(:لقد أصبح من أكبر العار على كل فرد متمدن في

هذا العصر ،أن يصغي إلى القول بأن دين اإلسالم كذب ،وأن محمد ًا خداع

مزور،فإن الرسالة التي أداها ذلك الرجل ،ومازالت السراج املنير مدة اثني عشر
قرنا ملئات املاليني من الناس أمثالنا ،خلقهم الله الذي خلقنا.

أكان أحدهم يظن أن هذه الرسالة التي عاش بها ومات عليها هذه املاليني

الفائقة احلصر والعد أكذوبة وخدعة؟ أما أنا فال أستطيع أن أرى هذا الرأي أبدا،

فلو أن الكذب والغش يروجان عند خلق الله هذا ال��رواج ،ويصادفان منهم

ذلك التصديق والقبول ،فما الناس إذ ًا إال بله ومجانني ،وما احلياة إال سخف
وعبث؛كان األولى أال ُتخلق).

إلى غير ذلك من الشهادات الصادقة التي ما تركتها إال إيثار ًا لالختصار،

وقد جمعت في كتب كثيرة منها كتاب (قالوا عن اإلسالم) الذي أصدرته الندوة

العاملية للشباب ،وهو كتاب حافل ملئ بالنقول والشهادات واالعترافات من
جميع امللل.

 كاتب إجنليزي معروف ،ولد سنة  ،1795وتوفي  ،1881من آثاره (األبطال) ،وقد عقد فيه
فصال رائعا عن النبي  ،#انظر»:قالوا عن اإلسالم» ص.123:
 «قالوا عن اإلسالم» (ص.)123:

 انظر :القرآن واملستشرقون،د.التهامي نقرة (ص.)25:
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الدليل الرابع :اآليات اليت جيريها اهلل على يديه  #خيرق فيها العادة:

ألف العديد من العلماء في دالئل ومعجزات النبي  ،#منهم :البيهقي

وأبو نعيم وأبو بكر الفرياني وأبو حفص بن شاهني ،وأعالم النبوة ألبي داود
السجستاني« ،ودالئ���ل الرسالة» ألب��ي املطرف بن أصبغ القرطبي ،ومن

املعاصرين« :الصحيح من معجزات النبي»  #خلير الدين وانلي« ،والصحيح
املسند من دالئل النبوة» ملقبل ابن هادي الوادعي وغيرهم ،ومجموع هذه
األدلة تربو على األلف دليل.

وهـــذه اآليات واملعجـــزات ال شك أنها حجة قاطعة على صــدق رسالته

ونبوته #؛ ألن خــرق العــادة ومخالفة قانون الطبيعة وتغير نامــوس احليــاة

ال ميكن أن يفعله مخلــوق ،بــل ال يكــون إال مــن اخلــالــق للـعادة  -سبحــانه،
والــله  -تعالى  -ال يخرق العادة لكاذب ،بل إمنا يؤيد بها رسله للتدليل على

صدقهم في دعوتهم ،كما حصل من قلب النار برد ًا وسالم ًا على إبراهيم ،وقلب
عصى موسى إلى أفعى ،وإحياء املوتى لعيسى ،وغير ذلك من اآليات؛ لذلك

كان القوم إذا أرسل إليهم أحد ،أو ادعى النبوة قالوا...{ :ل َْوال ُي َك ِّل ُـم َنا ال َّل ُه َأ ْو
{و َقالُوا ل َْوال ُن ِّز َل َعل َْي ِه آ َي ٌة ِّمن َّر ِّب ِه[ }...األنعام:
َت ْأ ِتي َنا آ َيةٌ[ }...البقرةَ ،]١١٨ :
 انظ����ر :الرس����الة املس����تطرفة للكتان����ي (ص ،)89:دار الكت����ب العلمية،بيروت،الطبع����ة
األولى.1995،
 إصدار دار ابن حزم،بيروت،الطبعة األولى.2000،
 الناشر مكتبة ابن تيمية ،القاهرة،الطبعة الثانية.1987 ،
 انظر :هداية احليارى في أجوبة اليهود والنصارى ،البن القيم ،ص .87
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{و َأ ْق َس ُموا بِال َّل ِه َج ْه َد َأ مْ َيا ِنهِ ْم َل ِئن َج َاء ْت ُه ْم آ َي ٌة َّل ُي ْؤ ِم نُ َّ
ن ِب َها[ }...األنعام,]١٠٩ :
َ ,]٣٧
ُون ل َْوال ُأ ِنز َل َعل َْي ِه آ َي ٌة ِّمن َّر ِّب ِه[ }...يونس.]٢٠ :
{و َيقُول َ
َ

ولهذا كان من أنكر اآلية بعد أن رآها في غاية من الكفر ومستحق ًا للعذاب؛

وها َت ْأكُ لْ ِفي َأ ْر ِض
{و َيا َق ْو ِم َه ِذ ِه َنا َق ُة ال َّل ِه ل َُك ْم آ َي ًة فَذَ ُر َ
كما قال  -تعالى  -عن صالحَ :
يب} [هود.]٦٤ :
وها ب ُِسوءٍ ف ََي ْأ ُخذَ كُ ْم َعذَ ٌ
ال َّل ِه َوال مَت َُّس َ
اب َق ِر ٌ
{وإذَا َج َاء ْت ُه ْم آ َي ٌة َقالُوا لَن ن ُّْؤ ِم َن َح َّتى ُن ْؤ َتى ِم ْثلَ َما ُأو ِت َي ُر ُسلُ
وقال  -سبحانه َ :-
اب شَ ِدي ٌد بمِ َا
ين َأ ْج َر ُموا َص َغ ٌار ِع َند ال َّل ِه َو َعذَ ٌ
ال َّل ِه ال َّل ُه َأ ْعل َُم َح ْي ُث َي ْج َعلُ ر َِسا َل َت ُه َس ُي ِص ُ
يب ا َّل ِذ َ

ون} [األنعام.]١٢٤ :
كَ ا ُنوا مَ ْي ُك ُر َ

إس َرا ِئيلَ كَ ْم آ َت ْي َنا ُهم ِّم ْن آ َيةٍ َب ِّي َنةٍ َو َمن ُي َب ِّد ْل ِن ْع َم َة
{سلْ َب ِني ْ
وقال  -جل جالله َ :-
ال َّل ِه ِم ْن َب ْع ِد َما َج َاء ْت ُه ف َّ
يد ا ْل ِعق ِ
َاب} [البقرة ،]٢١١ :يعني :أن رؤية هذه
َإن ال َّل َه شَ ِد ُ

اآليات ال ُتبقي ألحد حجة.

من هذه اآليات واملعجزات  -غير معجزة القرآن التي سنتكلم عنها مفصلة :-
 -1خطاب األشجار واألحجار وانقيادها للنبي :#

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود  -رضي الله عنهما َ -ق َ
الَ :س َأ ْل ُت
الَ :حدَّ َثنِي َأ ُب َ
آن؟ َف َق َ
است ََم ُعوا ا ْل ُق ْر َ
وك
ـــروق ًا َم ْ
ــن آ َذ َن ال َّنبِ َّي  #بِالجْ ِ ِّن َل ْي َل َة ْ
َم ْس ُ
َ -ي ْعنِي َع ْبدَ ال َّل ِه َ -أ َّن ُه آ َذ َن ْت بِ ِه ْم َش َج َر ٌة.

 متفق عليه؛ البخاري:كتاب املناقب ،باب :ذكر اجلن ،رقم .3646:ومسلم:كتاب الصالة،

باب :اجلهر بالقراءة في الصبح والقراءة على اجلن ،رقم.450:
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الَ :ق َ
وع ْن َجابِ ِر ْب ِن َس ُم َر َة َق َ
ال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه «: #إِ ِّني لأَ َ ْع ِر ُف َح َجر ًا بمِ ََّك َة
َ
َك َ
ان ُي َس ِّل ُم َع َل َّي َق ْب َل َأ ْن ُأ ْب َع َث إِ ِّني لأَ َ ْع ِر ُف ُه الآْ َن».

س  -رضي الله عنه َ -ق َ
:جا َء ِج ْب ِر ُ
وع ْن َأ َن ٍ
ات َي ْو ٍم
السلاَ م َ -ذ َ
َ
ال َ
يل َ -ع َل ْي ِه َّ
ينَ ،قدْ ُخ ِّض َب بِالدِّ َم ِ
إِ َلى َر ُس ِ
اءَ ،قدْ َض َر َب ُه َب ْع ُ
ض َأ ْهلِ
ول ال َّل ِه َ #و ُه َو َجالِ ٌس َح ِز ٌ
ال َ
الَ « :ف َع َل بِي َهؤُ ِ
الء َو َف َع ُلوا»َ .ق َ
ال جبريل:محمد َما َل َك؟ َق َ
َم َّك َةَ ،ف َق َ
:أتحُ ِ ُّب
الَ «:ن َع ْم َأ ِرنِي»َ .فن ََظ َر إِ َلى َش َج َر ٍة ِم ْن َو َر ِاء ا ْل َو ِادي َق َ
َأ ْن ُأ ِر َي َك آ َي ًة؟ َق َ
ال:ا ْد ُع تِ ْل َك
اها َف َجا َء ْت تمَ ْ ِشي َح َّتى َقا َم ْت َبينْ َ َيدَ ْي ِهَ ،ق َ
َّ
الُ :ق ْل َل َها َف ْلت َْر ِج ْع.
الش َج َر َةَ .فدَ َع َ
ال َل َها َف َر َج َع ْت َح َّتى َع��ا َد ْت إِ َل��ى َم َكانِ َهاَ ،ف َق َ
َف َق َ
ال َر ُس� ُ
«:#ح ْسبِي
�ول ال َّل ِه
َ

حسبي».

ول ال َّل ِه َ #ف َق َ
اس َق َ
الَ :جا َء َأ ْع َرابِ ٌّي إِ َلى َر ُس ِ
وع ْن ا ْب ِن َع َّب ٍ
:ب َأ ْع ِر ُف َأ َّن َك
َ
ال مِ َ
َنبِ ٌّي؟ َق َ
ال« :إِ ْن َد َع� ْ�و ُت َه َذا ا ْل ِع ْذ َق ِم ْن َه ِذ ِه ال َّن ْخ َل ِة َأتَشْ َهدُ َأ ِّني َر ُس� ُ
�ول ال َّل ِه؟»

َفدَ َعا ُه َر ُس ُ
ول ال َّل ِه َ ،#ف َج َع َل َي ْن ِز ُل ِم ْن ال َّن ْخ َل ِة َح َّتى َس َق َط إِ َلى ال َّنبِ ِّي ُ ،#ث َّم
َق َ
«:ار ِج ْع»َ .ف َعا َد َف َأ ْس َل َم الأْ َ ْع َرابِ ُّي.
ال ْ
وعن جابر بن عبد الله  -رضي الله عنهما  -قالِ :س ْر َنا َم َع َر ُس ِ
ول ال َّل ِه #
َح َّتى َنزَ ْلنَا َو ِادي ًا َأ ْف َي َحَ ،ف َذ َه َب َر ُس ُ
اجت َُهَ ،فا َّت َب ْع ُت ُه بِإِ َد َاو ٍة ِم ْن
ول ال َّل ِه َ #ي ْق ِضي َح َ

 أخرجه مسلم :كتاب الفضائل،باب :فضل نسب النبي  #وتسليم احلجر،رقم.2277 :
 أخرجه أحمد (رقم،)11702 :وابن ماجه :كتاب الفنت ،باب :الصبر على البالء ،رقم:
 ،4028وإسناده صحيح بشواهده (انظر :دالئل النبوة ،للوادعي.)96 ،
 أخرجه الدارمي :في املقدمة في باب ما أكرم الله نبيه من إميان الشجر به ،رقم ،24 :والترمذي:
كتاب املناقب ،باب :في إثبات نبوة النبي  ،#رقم ،3628 :واللفظ له وقال :حسن صحيح،
(وانظر :دالئل النبوة ،للوادعي.)98 ،
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ان بِ َش ِ
َم ٍ
اءَ ،فن ََظ َر َر ُس ُ
ول ال َّل ِه َ #ف َل ْم َي َر َش ْيئ ًا َي ْستَتِ ُر بِ ِهَ ،فإِ َذا َش َج َر َت ِ
اط ِئ ا ْل َو ِادي،
�ول ال َّل ِه  #إِ َل��ى إِ ْحدَ ُاه َماَ ،ف َأ َخ َذ بِ ُغ ْص ٍن ِم ْن َأ ْغ َصانِ َهاَ ،ف َق َ
َفان َْط َلقَ َر ُس� ُ
ال:
«ا ْن َق ِ
ادي َع َل َّي بِإِ ْذ ِن ال َّل ِه»َ .فا ْن َقا َد ْت َم َع ُه َكا ْل َب ِعي ِر المْ َ ْخ ُش ِ
وش – أي :الذي وضع فيه
قيد  -ا َّل ِذي ُي َصانِ ُع َقائِدَ ُهَ ،ح َّتى َأ َتى َّ
الش َج َر َة الأْ ُ ْخ َرى َف َأ َخ َذ بِ ُغ ْص ٍن ِم ْن َأ ْغ َصانِ َها،
ال« :ا ْن َق ِ
ان بِالمْ َ ْن َص ِ
َف َق َ
ادي َع َل َّي بِإِ ْذ ِن ال َّل ِه»َ .فا ْن َقا َد ْت َم َع ُه َك َذلِ َكَ ،ح َّتى إِ َذا َك َ
ف ممِ َّا
َب ْين َُه َما لأَ َ َم َب ْين َُه َما َ -ي ْعنِيَ :ج َم َع ُه َما َ -ف َق َ
ال« :ا ْلتَئِ َما َع َل َّي بِإِ ْذ ِن ال َّل ِه»َ .فا ْلت ََأ َمتَا،


َ
ُ
َق َ
س َر ُس ُ
ول ال َّل ِه  #بِ ُق ْربِي َف َي ْبت َِعدَ ،
ال َجابِ ٌرَ :ف َخ َر ْج ُت أ ْح ِض ُر َم َخا َف َة أ ْن ُي ِح َّ
َف َج َل ْس ُت ُأ َحدِّ ُث َن ْف ِسيَ ،ف َحا َن ْت ِمنِّي َل ْفت ٌَةَ ،فإِ َذا َأ َنا بِ َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ُ #م ْقبِ ً
الَ ،وإِ َذا

ان َقدْ ا ْفت ََر َقتَاَ ،ف َقا َم ْت ُك ُّل َو ِ
الش َج َر َت ِ
احدَ ٍة ِم ْن ُه َما َع َلى َس ٍ
َّ
اق.
 - 2أدب احليوان معه:

ال َ
َع ْن َع ْب ِد ال َّل ِه ْب ِن َج ْع َف ٍر َق َ
:أ ْر َد َفنِي َر ُس� ُ
�ول ال َّل ِه َ #خ ْل َف ُهَ ،فدَ َخ َل َحائِط ًا
لِ َر ُجلٍ ِم ْن الأْ َ ن َْصا ِرَ ،فإِ َذا فيه َج َم ٌلَ ،ف َل َّما َر َأى ال َّنبِ َّي َ #ح َّن َو َذ َر َف ْت َع ْينَا ُه ،وجاء

إليهَ ،ف َأ َتا ُه ال َّنبِ ُّي َ #ف َم َس َح ِذ ْف َرا ُه َف َس َك َتَ ،ف َق َ
الَ «:م ْن َر ُّب َه َذا الجْ
الَ :
ول ال َّل ِه! َف َق َ
ال:لِي َيا َر ُس َ
تى ِم ْن الأْ َ ن َْصا ِر َف َق َ
«أ َفلاَ
الجْ َ َم ُل؟» َف َجا َء َف ً

َ َملِ ،لمِ َ ْن َه َذا
َت َّت ِقي ال َّل َه ِفي

اها؛ َفإِ َّن ُه َش َكاك إِ َل َّي وزعم َأ َّن َك جُ ِ
ت ُيع ُه َو ُتدْ ئِ ُب ُه».
يم ِة ا َّلتِي َم َّل َك َك ال َّل ُه إِ َّي َ
َه ِذ ِه ا ْل َب ِه َ

 احلضر :اجلري الشديد.
 أخرج����ه مس����لم :كت����اب الزه����د والرقاق،ب����اب :حدي����ث جاب����ر الطوي����ل وقص����ة أب����ي بس����ر،
رقم.3014:

 أخرجه أبو داود :كتاب اجلهاد ،باب :ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم ،رقم.2549 :
وأحمد (رقم ،)1747 :وهو صحيح على شرط مسلم،وأصله في مسلم من غير قصة اجلمل.
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�س ْب ِن َمالِ ٍ
�ان َأ ْه� ُ�ل َب ْي ٍ
ك  -رضي الله عنه َ -ق� َ
�الَ :ك� َ
عن َأ َن� ِ
ت ِم ْن الأْ َ ن َْصا ِر
َ 
اس ُت ْص ِع َب َع َل ْي ِه ْم َف َمن ََع ُه ْم َظ ْه َر ُهَ ،وإِ َّن
َل ُه ْم َج َم ٌل َي ْسن
ُون َع َل ْي ِهَ ،وإِ َّن الجْ َ َم َل ْ

ار َج ُاءوا إِ َلى َر ُس ِ
ول ال َّل ِه َ #ف َقا ُلوا :إِ َّن ُه َك َ
ان َلنَا َج َم ٌل ُن ْسنِــي َع َل ْي ِهَ ،وإِ َّن ُه
الأْ َ ن َْص َ
الز ْر ُع َوال َّن ْخ ُلَ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
اس ُت ْص ِع َب َع َل ْينَا َو َمن ََعنَا َظ ْه َر ُهَ ،و َقدْ َع ِط َ
ول ال َّل ِه #
ش َّ
ْ
وموا»َ .ف َق ُاموا َفدَ َخ َل الحْ َ ائِ َط َوالجْ َ َم ُل ِفي َن ِ
اح َي ٍةَ ،ف َم َشى ال َّنبِ ُّي #
لأِ َ ْص َحابِ ِهُ «:ق ُ
ب َ
الك ِل ِ
ار ِمث َْل ا ْل َك ْل ِ
بَ ،وإِ َّنا
َن ْح َو ُهَ ،ف َق َال ْت الأْ َ ن َْص ُارَ :يا َنبِ َّي ال َّل ِه! إِ َّن ُه َقدْ َص َ
ال َ
اف َع َل ْي َك َص ْو َلت َُهَ .ف َق َ
ــل إِ َلى َر ُس ِ
س َع َل َّي ِم ْن ُه َب ْأ ٌس»َ .ف َل َّمــا َن َظ َــر الجْ َ َم ُ
َن َخ ُ
ول
«:ل ْي َ
اجد ًا َبينْ َ َيدَ ْي ِهَ ،ف َأ َخ َذ َر ُس ُ
ول ال َّل ِه  #بِن ِ
ال َّل ِه َ #أ ْق َب َل َن ْح َو ُه َح َّتى َخ َّر َس ِ
َاص َيتِ ِه
ـــه َأ ْص َحـــا ُب ُهَ :يا َر ُس َ
َأ َذ َّل َما َكا َن ْت َق ُّط َح َّتى َأ ْد َخ َل ُه ِفي ا ْل َع َملِ َ ،ف َق َ
ـــول! ال َّل ِه
ال َل ُ

َه ِ
ـــــن َن ْعقـ ِ ُ
ـــق َأ ْن َن ْس ُجـــدَ َل َك.
ــل َفن َْح ُن َأ َح ُّ
يم ٌة لاَ َت ْع ِق ُل َت ْس ُجــــدُ َل َكَ ،و َن ْح ُ
ــذ ِه َب ِه َ
َف َق َ
ــال«:لاَ َي ْص ُل ُح لِ َب َش ٍر َأ ْن َي ْس ُجدَ لِ َب َش ٍر َو َل ْو َص َل َح لِ َب َش ٍر َأ ْن َي ْس ُجدَ لِ َب َش ٍر لأَ َ َم ْر ُت
المْ َ ْر َأ َة َأ ْن َت ْس ُجدَ لِزَ ْو ِج َها ِم ْن ِع َظ ِم َح ِّق ِه َع َل ْي َهاَ ،وا َّل ِذي َن ْف ِسي بِ َي ِد ِه َل ْو َك َ
ان ِم ْن َقدَ ِم ِه إِ َلى
الص ِد ِ
اس َت ْق َب َل ْت ُه َف َل َح َس ْت ُه َما َأ َّد ْت َح َّق ُه».
َم ْف ِر ِق َر ْأ ِس ِه ُق ْر َح ًة َت ْن َب ِج ُس بِا ْل َق ْي ِح َو َّ
يدُ ،ث َّم ْ

ان لآِ ِل َر ُس ِ
ـــت َ
ـشَ ،ف َك َ
«:ك َ
ــول ال َّل ِه َ #و ْح ٌ
ان إِ َذا َخ َر َج
َع ْن َعائِ َشـــ َة َقا َل ْ
اشتَدَّ َو َل ِع َب ِفي ا ْل َب ْي ِ
تَ ،ف�إِ َذا َد َخ َل َر ُس� ُ
َر ُس� ُ
�ول ال َّل ِه ْ #
�ول ال َّل ِه َ #س َك َن َف َل ْم
َيت ََح َّر ْك َك َر ِ
اه َي َة َأ ْن ُي ْؤ ِذ َي ُه».
 يدير لهم السانية وهي الساقية.
 أي :املسعور.

 أخرجه أحمد (رقم ،)12203 :وإسناده جيد (انظر:الدالئل ،للوادعي ،)102،وصححه
األلباني في صحيح الترغيب ،رقم .1936

 أخرجه أحمد (رقم،)24297 :

وسنده حسن (انظر :الدالئل ،للوادعي.)102،
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وأخرج احلاكم عن سفينة مولى رسول الله  #قال« :ركبت البحر فانكسرت

سفينتي التي كنت فيها،فركبت لوح ًا من ألواحها فطرحني اللوح في أجمـة



فيها األســد ،فأقبــل يريـــدني ،فقلـــت :يا أبـــا احلــارث! أنا مولى رسول الله #

إلــي يدفعني مبنكبه حتى أخرجني من األجمة ووضعني
فطــأطـأ رأسه ،وأقبــل َّ

على الطريق،وهمهم فظننت أنه يودعني ،فكان آخر عهدي به».
 - 3تكثير الطعام:

عن َجابِر ْبن َع ْب ِد ال َّل ِه َ -ر ِض َي ال َّل ُه َع ْن ُه َما َ -ق َ
ــت
ال:لمَ َّا ُح ِف َر الخْ َ ْنــدَ ُق َر َأ ْي ُ
بِال َّنبِ ِّي َ #خ َمص ًا َش ِديد ًاَ ،فان َْك َف ْأ ُت إِ َلى ا ْم َر َأتِيَ ،ف ُق ْل ُتَ :ه ْل ِع ْندَ ِك َش ْي ٌء َفإِ ِّني
ول ال َّل ِه َ #خ َمص ًا َش ِديد ًا؟ َف َأ ْخ َر َج ْت إِ َل َّي ِج َراب ًا ِف ِ
َر َأ ْي ُت بِ َر ُس ِ
اع ِم ْن َش ِعي ٍر،
يه َص ٌ
الش ِع َيرَ ،ف َف َر َغ ْت إِ َلى َف َر ِ
َو َلنَا ُب َه ْي َم ٌة َد ِ
َت َّ
اغي َو َق َّط ْع ُت َها ِفي
اج ٌن َف َذ َب ْح ُت َها َو َط َحن ْ
ول ال َّل ِه َ #ف َق َال ْت:لاَ َت ْف َض ْحنِي بِ َر ُس ِ
ُب ْر َمتِ َهاُ ،ث َّم َو َّل ْي ُت إِ َلى َر ُس ِ
ول ال َّل ِه َ #وبمِ َْن
ار ْر ُت ُه َف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول ال َّل ِه! َذ َب ْحنَا ُب َه ْي َم ًة َلنَا َو َط َح َّنا َصاع ًا ِم ْن َش ِعي ٍر
َم َع ُهَ .ف ِج ْئ ُت ُه َف َس َ
ـــي َ #ف َق َ
ان ِع ْندَ َناَ ،فت ََع َ
َك َ
ــالَ « :يا َأ ْه َل الخْ َ ْندَ ِق!
ال َأن َ
ْت َو َن َف ٌر َم َع َكَ .ف َص َ
ـــاح ال َّنبِ ُّ
ال بِ َه ّل ُك ْم»َ .ف َق َ
ال َر ُس ُ
إِ َّن َجابِر ًا َقدْ َصن ََع ُسور ًا َف َح َّي َه ً
ول ال َّل ِه « :#لاَ ُت ْن ِز ُل َّن

 أجمة :غابة،انظر :لسان العرب (.)656/1

 أخرج����ه احلاك����م ( )675/2دار الكت����ب العلمي����ة ،بي����روت ،حتقي����ق :مصطف����ى عب����د الق����ادر
عطا .1991،والبخاري في التاريخ الكبير ( ،)195/3طباعة دار الفكر ،مراجعة السيد هاشم

الندوي .وهو حسن (انظر :الدالئل ،للوادعي.)299 ،

 انكفأ :رجع،انظر :النهاية في غريب احلديث (.)183/4

 داجن :هي الدابة التي تعلفها الناس في بيوتهم،انظر:لسان العرب (.)148/13
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ُب ْر َمت َُك ْم َولاَ َت ْخبِ ُز َّن َع ِجين َُك ْم َح َّتى َأ ِجي َء»َ .ف ِج ْئ ُت َو َجا َء َر ُس ُ
ول ال َّل ِه َ #ي ْقدُ ُم
اسَ ،ح َّتى ِج ْئ ُت ا ْم َر َأتِي فقلت لها :ويحك جاء النبي باملهاجرين واألنصار.
ال َّن َ
َف َق َال ْت :بِ َك َوبِ َكَ .ف ُق ْل ُتَ :قدْ َف َع ْل ُت ا َّل ِذي ُق ْل ِ
تَ .ف َأ ْخ َر َج ْت َل ُه َع ِجين ًا َف َب َصقَ
ِف ِ
ار َكُ ،ث َّم َق َ
ال« :ا ْد ُع َخابِزَ ًة َف ْلت َْخبِ ْز َم ِعي
ار َكُ ،ث َّم َع َمدَ إِ َلى ُب ْر َمتِنَا َف َب َصقَ َو َب َ
يه َو َب َ
وها»َ .و ُه ْم َأ ْل ٌف َف ُأ ْق ِس ُم بِال َّل ِه َل َقدْ َأ َك ُلوا َح َّتى َت َر ُكو ُه
َوا ْقدَ ِحي ِم ْن ُب ْر َمتِ ُك ْم َولاَ ُت ْن ِز ُل َ
َوان َْح َر ُفواَ ،وإِ َّن ُب ْر َم َتنَا َلت َِغ ُّط َك َما ِه َيَ ،وإِ َّن َع ِجي َننَا َل ُي ْخ َب ُز َك َما ُه َو.

مرا بعبد
وعن قيس بن النعمان قال :ملا انطلق النبي  #وأبو بكر مستخفني ّ

يرعى غنم ًا ،فاستسقياه من اللنب ،فقال:ما عندي شاة حتلب ،غير أن ههنا
َعنَاق ًا حملت أول الشتاء ،وقد أخدجت وما بقي لها لنب .فقال« :ادع بها،
فدعا بها فاعتقلها النبي  ،#ومسح ضرعها ودعا حتى أنزلت» .قال :وجاء

أبو بكر  -رضي الله عنه  -مبحجن فحلب ،فسقى أبا بكر ،ثم حلب فسقى
الراعي ،ثم حلب فشرب ،فقال الراعي :بالله من أنت ،فوالله ما رأيت مثلك

علي حتى أخبرك؟» .قال :نعم .قال« :فإني محمد
قط؟ قال« :أو تراك تكتم َّ
رس��ول الله» .فقال :أنت ال��ذي تزعم قريش أنه صابئ؟ ق��ال« :إن��ه ليقولون

ذلك» .قال :فأشهد أنك نبي ،وأشهـــد أن ما جئــــت به حـــق ،وأنـــه ال يفعـــل
ما فعلت إال نبي ،وأنا متبعك .قال« :إنك ال تستطيع ذلك يومك ،فإذا بلغك

 متفق عليه؛ البخاري :كتاب املغازي ،باب :غزوة اخلندق وهي األحزاب ،رقم.3876 :
ومسلم :كتاب صالة املسافرين وقصرها ،باب :الدعاء في صالة الليل وقيامه ،رقم.771:
العنَاق :األنثى من أوالد املاعز والغنم من حني الوالدة إلى متام حول .املعجم الوسيط (ع ن
 َ
ق).)655/2( ،
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أني قد ظهرت فأتنا».

ال َأ َت ْي ُت ال َّنبِ َّي  #بِت ََم َر ٍ
اتَ ،ف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
َع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة َق َ
ول ال َّل ِه ا ْد ُع ال َّل َه
ِفي ِه َّن بِا ْل َب َر َك ِةَ ،ف َض َّم ُه َّن ُث َّم َد َعا لِي ِفي ِه َّن بِا ْل َب َر َك ِةَ ،ف َق َ
الُ :
اج َع ْل ُه َّن ِفي
«خ ْذ ُه َّن َو ْ
ِم� ْ�ز َو ِد َك َه َذاَ ،أ ْو ِفي َه َذا المْ ِ� ْ�ز َو ِد ُك َّل َما َأ َر ْد َت َأ ْن َت ْأ ُخ َذ ِم ْن ُه َش ْيئ ًاَ ،ف َأ ْد ِخ ْل ِف ِ
يه
َيدَ َك َف ُخ ْذ ُه َولاَ َت ْن ُث ْر ُه َنثْر ًا»َ .ف َقدْ َح َم ْل ُت ِم ْن َذلِ َك ال َّت ْم ِر َك َذا َو َك َذا ِم ْن َو ْس ٍق ِفي
ان لاَ ُي َفا ِر ُق ِح ْق ِويَ ،ح َّتى َك َ
َسبِيلِ ال َّل ِهَ ،ف ُك َّنا َن ْأ ُك ُل ِم ْن ُه َو ُن ْط ِع ُمَ ،و َك َ
ان َي ْو ُم َق ْتلِ

ُعث َْم َ
انَ ،فإِ َّن ُه ا ْن َق َط َع).

الُ :أتِ َي ال َّنبِ ُّي  #بِإِ َن ٍ
س َ -ر ِض َي ال َّل ُه َع ْن ُه َ -ق َ
َع ْن َقتَا َد َة َع ْن َأ َن ٍ
الز ْو َر ِاء،
اء َو ُه َو بِ َّ
َف َو َض َع َيدَ ُه ِفي الإْ ِ َن ِ
اءَ ،ف َج َع َل المْ َ ُاء َي ْن ُب ُع ِم ْن َبينْ ِ َأ َصابِ ِع ِهَ ،فت ََو َّض َأ ا ْل َق ْو ُم َق َ
ال َقتَا َد ُة:

ال :ثَلاَ َث ِما َئ ٍة َأ ْو ُز َها َء ثَلاَ ِ
سَ :ك ْم ُك ْن ُت ْم؟ َق َ
ُق ْل ُت لأِ َ َن ٍ
ث ِما َئ ٍة.

:ك َّنا َن ُعدُّ الآْ َي� ِ
وع ْن َع ْب ِد ال َّل ِه َق َ
ال ُ
�ات َب َر َك ًة َو َأ ْن ُت ْم َت ُعدُّ و َن َها َت ْخ ِويف ًاُ ،ك َّنا َم َع
َ
اء ِف ِ
اء»َ .ف َج ُاءوا بِإِ َن ٍ
«اط ُل ُبوا َف ْض َل ًة ِم ْن َم ٍ
ول ال َّل ِه ِ #في َس َف ٍر َف َق َّل المْ َ ُاء َف َق َ
َر ُس ِ
الْ :
يه
 أخرج����ه احلاك����م ( ،)9/3والطبراني في املعج����م الكبير ( ،)343/18مكتب����ة العلوم واحلكم،
املوص����ل ،حتقيق :حمدي بن عبد املجيد الس����لفي ،1983 ،وس����نده صحي����ح (انظر :الدالئل،
للوادعي.)111،

 املزود :ما يوضع فيه الزاد ،والزاد الطعام ،انظر :لسان العرب (.)198/3
احلقْوَ :
 َ
اخلصر وهو موضع شد اإلزار ،انظر :النهاية في غريب احلديث ( ،)275/5واملعجم
الوسيط(( )195/1ح ق و).

 أخرجه أحمد (،)8414والترمذي :كتاب املناقب ،باب :مناقب أبي هــــريرة  -رضــــي الله
عنه ،-رقم  ،3839واللفظ له ،وهو صحيح (انظر :الدالئل ،للوادعي.)112،
 متفق عليه؛ البخاري:كتاب املناقب،باب :عالمات النبوة في اإلسالم،رقم .3379:ومسلم:
كتاب الفضائل ،باب :في معجزات النبي  ،#رقم.2279:
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يلَ ،ف َأ ْد َخ َل َيدَ ُه ِفي الإْ ِ َن ِ
اء ُث َّم َق َ
«ح َّي َع َلى َّ
َم ٌاء َق ِل ٌ
ار ِك َوا ْل َب َر َك ُة ِم ْن
الَ :
الط ُهو ِر المْ ُ َب َ
ال َّل ِه»َ .ف َل َقدْ َر َأ ْي ُت المْ َا َء َي ْن ُب ُع ِم ْن َبينْ ِ َأ َصابِ ِع َر ُس ِ
يح
ول ال َّل ِه َ ،#و َل َقدْ ُك َّنا َن ْس َم ُع َت ْسبِ َ
َّ
الط َعا ِم َو ُه َو ُي ْؤ َك ُل.

وتكثير الطعام واملاء هو استحداث من عدم وهو ما يسمى باخللق ،واخللق

ال يستطيعه إال الله ،فال يقدر لساحر وال كاهن اخللق وال لتمرة.
 - 4شفاء األمراض على يديه:

في يوم خيبر دعا النبي  #علي بن أبي طالب  -رضي الله عنه  -وكان أرمد

فبصق في عينيه فبرئ.

وعن َي ِزيدُ ْب ُن َأبِي ُع َب ْي ٍدَ ،ق َ
الَ :ر َأ ْي ُت َأ َث َر َض ْر َب ٍة ِفي َس ِ
اق َس َل َم َة ابن األكوع،
الَ :ه ِذ ِه َض ْر َب ٌة َأ َصا َب ْتنِي َي ْو َم َخ ْي َب َرَ .ف َق َ
الض ْر َب ُة؟ َف َق َ
َف ُق ْل ُتَ :يا َأ َبا ُم ْس ِل ٍم! َما َه ِذ ِه َّ
ال
يب َس َل َم ُةَ .ف َأ َت ْي ُت ال َّنبِ َّي  #ف َن َف َث ِف ِ
يه ثَلاَ َث َن َف َث ٍ
اتَ ،ف َما ْ
اشت ََك ْي ُت َها
اسُ :أ ِص َ
ال َّن ُ
اع ِة.
الس َ
َح َّتى َّ
وعبد الله بن عتيك ملا قتل أبا رافع انكسرت قدمه ،فمسحها النبي ،#

فكأنها لم تشتك قط.

 أخرجه البخاري :كتاب املناقب ،باب :عالمات النبوة في اإلسالم ،رقم.3386:
 متفق عليه؛ البخاري :كتاب املناقب ،باب :مناقب علي بن أبي طالب  -رضي الله عنه،
رقم .3498:ومسلم :كتاب فضائل الصحابة ،باب :من فضائل علي بن أبي طالب ،رقم:

.2406

 أخرجه البخاري :كتاب املغازي ،باب :غزوة خيبر ،رقم.3969 :
 أخرجه البخاري :كتاب املغازي ،باب :قتل أبي رافع ،رقم.3813 :
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 - 5انشقاق القمر:
سأل أهل مكة النبي  #آية ،فدعا النبي ربه أن يشق القمر ،فانشق القمر

فلقتني ،فلقة عن ميني اجلبل واألخ���رى عن شماله ،فقال النبي« :اشهدوا

اشهدوا» .فقالوا :سحر أعيننا محمد .فقال بعضهم :إن محمد ًا ال يستطيع أن
يسحر الناس أجمعني ،فاسألوا الركبان إذا جاؤوا من األسفار .فكلما جاء أحد
سألوه :هل رأيت القمر انشق؟ فيقولون :نعم رأينا.
 - 6حنني اجلذع:
كان مسجد النبي  #مبني ًا على جذوع من نخل ،فكان النبي  #إذا أراد

أن يخطب يستند إلى أحد هذه اجلذوع دائم ًا ،ومكث على هذه مدة،فلما كثر
الناس وأصبح املسجــد ميتلئ باملصلــــني ،وكان الذين فـــي الصفــــوف األخيــرة

ال يرون النبـــي  #ال سيمــا من النســاء ،فجــاءت إحدى نساء األنصار إلى

النبي  #فقالت :يا رسول الله! إن لي غالم ًا جنار ًا ،فإن شئت أمرته ليصنع لك
فصنعت للنبي منبر ًا من ثالث درجات،
منبر ًا .فوافق النبي  #على هذا األمر،
ْ
ووضعته في املسجد بجانب ذلك اجلذع الذي كان النبي  #يخطب إليه دائم ًا،

 متفق عليه من طريق ابن مسعود وأنس وابن عباس  -رضي الله عنهم :-

 أخرجه البخاري عن ابن مسعود :كتاب املناقب،باب :سؤال املشركني أن يريهم آية ،رقم،3437:وعن أنس في املوضع السابق رقم ،3438:وعن ابن عباس رقم.3439:
 وأخرجه مسلم عن ابن مسعود في :كتاب صفة القيامة ،باب :انشقاق القمر،2800 ،وعن أنسرقم،2802:وابن عباس رقم.2803:
 وأخرجه الترمذي عن ابن عمر :كتاب تفسير القرآن ،باب :من سورة القمر،رقم،3288:وعنجبير بن مطعم في املوضع السابق رقم ،3289:وأخرجه غيرهم.
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مر بجانب ذلك اجلذع ولم يخطب عنده ،وتعداه
فلما خرج النبي  #للخطبةَّ ،

ورقى املنبر ليخطب عليه ،فلما أحس اجلذع أن النبي  #تركه ،حزن وجزع
وأخذ يبكي ويصيح حتى كــاد أن يتصــدع حــزن ًا على رســول الله  ،#فقال
النبي « : #أال تعجبون حلنني هذه اخلشبة؟» فأقبل الناس وارجت املسجد من
حنينها حتى كثر البكاء في املسجد ،فنـزل النبي  #فوضع يده عليها يهدهدها



ثم ضمها إليه ،فجعلت تئن أنني الصبي الذي ُي ّ
سكت حتـــى سكتـــت،فقال
النبي « :#أما وال��ذي نفس محمد بيده ،لو لم أحتضنه حلن هكذا إلى يوم

القيامة حزن ًا على رسول الله» .ثم أمر النبي  #به فدفن حتت منبره .يقول
جابر :بكت على ما كانت تسمع من الذكر.
 - 7عقوبة من خادع النبي :#

س َ -ر ِض َي ال َّل ُه َع ْن ُه َ -ق َ
ان َر ُج ً
الَ :ك َ
َع ْن َأ َن ٍ
ال َن ْص َرانِ ّي ًا َف َأ ْس َل َمَ ،و َق َر َأ ا ْل َب َق َر َة
َو َ
انَ ،ف َك َ
آل ِع ْم َر َ
ان َي ْك ُت ُب لِل َّنبِ ِّي َ ،#ف َعا َد َن ْص َرانِ ّي ًا وحلق بأهل الكتاب ،فعظموه
ان َي ُق ُ
ورفعوه وقالوا :هذا رجل يكتب حملمد فأعجبوا بهَ ،ف َك َ
ولَ :ما َيدْ ِري ُم َح َّمدٌ
إِلاَّ َما َكت َْب ُت َل ُه .فما لبث أن قصم الله عنقه وماتَ ،فدَ َفنُو ُه َف َأ ْص َب َح َو َقدْ َل َف َظ ْت ُه
ضَ ،ف َقا ُلواَ :ه َذا ِف ْع ُل ُم َح َّم ٍد َو َأ ْص َحابِ ِه لمَ َّا َه َر َب ِم ْن ُه ْم َن َب ُشوا َع ْن َص ِ
الأْ َ ْر ُ
احبِنَا

حركته حرك ًة رفيقة منظمـة ليـنام .انظـر:
حركه ،ويقال :هدهدت ُّ
 َهدْ َهدَ الشي َءَّ :
األم صبيهاّ :
املعجـم الوسـيط (( )1017/ 2هدهد).

 أخرجه البخاري عن ابن عمر :كتاب املناقب ،باب :عالمات النبوة في اإلسالم ،رقم،3390:
وعن جابر في املوضع السابق رقم .3392:وأخرجه الترمذي عن ابن عمر :كتاب اجلمعة،
باب :ما جاء في اخلطبة على املنبر،رقم ،505:ثم قالَ :و ِفي ا ْل َباب َع ْن َأ َن ٍ
س َو َجابِ ٍر َو َس ْهلِ ْب ِن
َس ْع ٍد َو ُأ َب ِّي ْب ِن َك ْع ٍ
ب َوا ْب ِن َع َّب ٍ
اس َو ُأ ِّم َس َل َم َة.
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َف َأ ْل َق ْو ُهَ .ف َح َف ُروا َل ُه َف َأ ْع َم ُقواَ ،ف َأ ْص َب َح َو َقدْ َل َف َظ ْت ُه الأْ َ ْر ُ
وا:ه َذا ِف ْع ُل
ضَ ،ف َقا ُل َ
ُم َح َّم ٍد َو َأ ْص َحابِ ِه َن َب ُشوا َع ْن َص ِ
احبِنَا لمَ َّا َه َر َب ِم ْن ُه ْم َف َأ ْل َق ْو ُهَ ،ف َح َف ُروا َل ُه َو َأ ْع َم ُقوا

َ
َل ُه ِفي الأْ َ ْر ِ
اعواَ ،ف َأ ْص َب َح َو َقدْ َل َف َظ ْت ُه الأْ َ ْر ُ
س ِم ْن
است ََط ُ
ض َما ْ
ضَ ،ف َع ِل ُموا أ َّن ُه َل ْي َ
ال َّن ِ
اس َف َأ ْل َق ْو ُه.
وغير ذلك من األدلة واآليات والبراهني واملعجزات على صدقه  #وتأييد

الله  -تعالى  -له.

ولكن قد يقول قائل :إن كل هذه املعجزات من األمور السابقة التي لم نرها،

ونحن نريد معجزة حاضرة نشاهدها بأعيننا اآلن؟ فهل بقي من هذه املعجزات

معجزة باقية إلى عصرنا احلضر.

اجلواب :نعم؛ هناك ثالث آيات عظيمة:
املعجزة األولى :القرآن الكرمي؛ وأوجه إعجاز القرآن كثيرة جد ًا ،ولكن

ميكن إجمالها بأربعة أوجه:
 - 1اإلعجاز البياني.
 - 2اإلعجاز الغيبي.

 - 3اإلعجاز التشريعي.
 - 4اإلعجاز العلمي.
 متفق عليه؛ البخاري :كتاب املناقب ،باب :عالمات النبوة في اإلسالم ،رقم.3421 :
ومسلم :كتاب صفات املنافقني وأحكامهم ،رقم.2781 :
 وقد أنكر بعض املعاصرين هذه املعجزات وقد أفردت الرد عليهم مبلحق في آخر هذه الرسالة.
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وفي كل وجه من هذه الوجوه ُأ ِّلفت مؤلفات كثيرة ،وال يسع املقام لذكرها،

ولعلنا نفردها في كتاب.

املعجزة الثانية :السنة النبوية؛ وأوجه اإلعجاز فيها كثيرة ومنها :اإلعجاز

العلمي الذي لم يكتشف إال في عصرنا احلاضر ،وعدد األحاديث التي فيها
إعجاز علمي كثيرة جد ًا حتى إنه أقيمت لذلك الهيئة العاملية لإلعجاز العلمي في
القرآن والسنة التابعة لرابطة العالم اإلسالمي ،ومجاالت اإلعجاز العلمي هي

في الطب وعلومه وعلوم الفلك والفضاء وعلوم األرض والبحار وغير ذلك من
املجاالت ،وجتاوز عدد البحوث اآلالف ،ومثل هذا ال ميكن االطالع عليه في

ذلك الزمن إال عن طريق الوحي ،وسنفرد لها بحث ًا.

املعجزة الثالثة :ماء زمزم؛ وأوجه اإلعجاز في زمزم كثيرة ،منها:
 - 1طول مدته :فقد حفر في زمن اخلليل إبراهيم  -عليه السالم ،واآلبار

عادة ال تزيد أعمارها عن خمسني سنة ثم ُتنزح.

 - 2كثرة مائه :فهو يتدفق وينضح بصورة ال تعرف في اآلبار األخرى.
 - 3كثرة الشاربني منه :قد يقول قائل :إن كثرة مائه لق َّلة الشاربني منه.

فاجلواب :إن هذا غير صحيح بل ال يوجد بئر في العالم يشرب منه عدد من

الناس كبئر زمزم ،فعدد احلجاج كل سنة يتجاوز ثالثة ماليني ،واملصلون في

رمضان قريب من هذا العدد ،والزائرون للحرم املكي على مدار العام يتجاوز
هذا العدد ،وكل منهم يشرب منه و َينقل إلى دياره ،و ُينقل منه كل يوم إلى احلرم

املدني ،واآلن أقيمت شركات لتعبئته وتصديره على مستوى العالم ،ومع هذا
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النزح الهائل منه إال أنه يزداد كثرة.
 - 4مخالفته للطبيعة :فاآلبار ال تخرج في األراضي الصخرية واجلبلية.
 - 5شدة حرارة املنطقة :فمكة من أكثر دول العالم حرارة على طوال العام،

ومثل هذا اجلو ال يمُ ّكن اآلبار من طول املكث ،بل يسارع في تبخيرها.

 - 6عدم وجود مصادر له :فليس هناك أنهار قريبة أو بحار ،ومكة شحيحة

األمطار ،ومع هذا ماؤه ال ينضب.

 - 7شفاؤه لألمراض( :كان  #يحمل ماء زمزم في األداوى والقرب وكان

يصب على املرضى ويسقيهم) .ويقول  #عنه :شفاء سقم .كما سيأتي.

وشفاؤه لألمراض تواتر حتى وصل حد اليقني عند املسلمني.
 - 8استغناء شاربها عن الطعام:

ففي حديث أبي ذر في قصة إسالمه كما في صحيح مسلمَ « :ق َ
ال َ :#متَى
الُ :ق ْل ُتَ :قدْ ُك ْن ُت َها ُهنَا ُم ْن ُذ ثَلاَ ثِنيَ َبينْ َ َل ْي َل ٍة َو َي ْو ٍمَ .ق َ
ُك ْن َت َها ُهنَا؟ َق َ
الَ :ف َم ْن َك َ
ان
ُي ْط ِع ُم َك؟ َق َ
الُ :ق ْل ُتَ :ما َك َ
ان لِي َط َع ٌام إِلاَّ َم ُاء َز ْمزَ َم َف َس ِم ْن ُت َح َّتى َت َك َّس َر ْت ُع َك ُن
َب ْطنِي َو َما َأ ِجدُ َع َلى َكبِ ِدي ُس ْخ َف َة ُجو ٍعَ .ق َ
ال :إِ َّن َها ُم َب َار َك ٌة إِ َّن َها َط َع ُام ُط ْع ٍم».
وعن ابن عباس  -رضي الله عنهما  -قال :قال « : #خير ماء على وجه

األرض ماء زمزم ،فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم ،وشر ماء على وجه
 السلسلة الصحيحة ،لأللباني (.)572/2
 أخرجه مسلم :كتاب فضائل الصحابة ،باب :من فضائل أبي ذر  -رضي الله عنه،
رقم.2473:
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األرض ماء ب��وادي برهوت بقية حضرموت كرجل اجل��راد من الهوام ،يصبح
يتدفق وميسيغ ال بالل بها).

وعن ابن عباس  -رضي الله عنهما  -قال :كنا نسميها شباعة (يعني :زمزم)
وكنا جندها نِ ْعم العون على العيال.
وق��ال ابن القيم



 -رحمه الله  -عقب حديث جابر( :وق��د جربت أنا

وغيري من االستشفاء مباء زمزم أم��ور ًا عجيبة واستشفيت به من عدة أمراض

فبرئت بإذن الله ،وشاهدت من يتغذى به األيام ذوات العدد قريب ًا من نصف
الشهر أو أكـــثر وال يجد جوع ًا ويطوف مع الناس كأحدهم وأخبرني أنه رمبا بقي

عليه أربعني يوم ًا وكان له قوة يجامع بها أهله ويصوم ويطوف مرار ًا).
 - 9استجابة دعوة من شربه:

ولَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
عن َجابِر ْب ِن َع ْب ِد ال َّل ِه  -رضي الله عنهما َ -ي ُق ُ
ول ال َّل ِه #
َي ُق ُ
ولَ ( :م ُاء َز ْمزَ َم لمِ َا ُش ِر َب َل ُه).

(و َقدْ َو َق َع ِفي ُمس ِلم ِم ْن َح ِديث َأبِي َذ ٍّر َ
«أ َّن َها َط َعام ُط ْعم».
قال ابن حجرَ :
ْ

 السلسلة الصحيحة ،لأللباني (.)45/3

 السلسلة الصحيحة ،لأللباني (.)419/6

 في (زاد املعاد ،192 / 3 :املطبعة املصرية).

 أخرجه اإلمام أحمد (مسند املكثرين ،رقم .)14435 :وابن ماجه :كتاب املناسك ،باب:
الشرب من زمزم ،رقم .3062 :وصححه األلباني في إرواء الغليل ( .)320/4وانظر :إزالة
الدهش والوله عن املتحير في صحة حديث ماء زمزم ملا شرب له ،حملمد بن إدريس القادري،
حتقيق :زهير الشاويش ،تخريج :محمد ناصر الدين األلباني ،طبعة :املكتب اإلسالمي،
بيروت ،الطبعة األولى1414 ،هـ 1993 -م.
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َزا َد َّ
«و ِش َفاء ُس ْقم»َ .و ِفي المْ ُ ْستَدْ َرك
الط َيالِ ِس ُّي ِم ْن ا ْل َو ْجه ا َّل ِذي َأ ْخ َر َج ُه ِم ْن ُه ُم ْس ِلم َ
ِم ْن َح ِديث ا ِ ْبن َع َّباس َم ْر ُفوع ًا « َماء َز ْمزَ م لمِ َا ُش ِر َب َل ُه»).
وكان أئمة السلف يعملون مبعنى هذا احلديث؛ فعن سويد بن سعيد  -رضي

الله عنه  -قال :رأيت عبد الله بن املبارك مبكة أتى ماء زمزم واستسقى منه شربة
ثم استقبل الكعبة فقال :اللهم إن ابن أبي املوالي حدثنا عن محمد بن املنكدر

عن جابر أن رسول الله  #قال :ماء زمزم ملا شرب له ،وهذا أشربه لعطش يوم
القيامة ثم شرب.

(وأخرج الدينوري في (املجالسة) من طريق احلميدي قال :كنا عند ابن عيينة

فجاء رجل فقال :يا أبا محمد! احلديث الذي حدثتنا عن ماء زمزم صحيح؟

قال :نعم ،قال :فإني شربته اآلن لتحدثني مائة حديث فقال :اجلس فحدثه
مائة حديث).

وهو مجرب وال زال الناس يدعون عنده فيستجاب لهم.
ون  ,إِلاَّ َأن َُّه ُا ْخت ُِل َ
 ثم قال ابن حجرِ :ر َجاله ُم َو َّث ُق َ
ف ِفي إِ ْر َساله َو َو ْصله َوإِ ْر َساله َأ َص ُّح َ ,و َل ُه
الش ِ
َش ِ
اهد ِم ْن َح ِديث َجابِرَ ,و ُه َو َأ ْش َهر ِم ْن ُه َأ ْخ َر َج ُه َّ
اج ْه َو ِر َجاله ثِ َقات إِلاَّ َع ْبد ال َّله ْبن
اف ِع ّي َوا ْبن َم َ
َ
ــــــي ِم ْن َط ِريق
ـــــي َف َذ َك َ
ــــر ا ْل ُع َق ْي ِل ُّي أن َُّه َت َف َّر َد بِ ِه َ ,ل ِك ْن َو َر َد ِم ْن ِر َوا َية َغ ْيـــــره ِع ْندَ ا ْل َب ْي َه ِق ِّ
المْ ُؤَ ِّمــل المْ َ ِّك ّ
َ
إِ ْب َر ِ
اهيم ْبن َط ْه َم َ
الز َب ْير ْبن َس ِعيد َع ْن َجابِر ,
الــــز َّيــــات ِكلاَ ُه َما َع ْن أبِي ُّ
ـــن َطـــــ ِريق َح ْمــــزَ ة َّ
ـــان َو ِم ْ
ارك َع ْن ا ِ ْبن َأبِي المْ َ َوالِي َع ْن ا ِ ْبن
َو َو َق َع ِفي « َف َوائِد ا ِ ْبن المْ ُ ْق ِري» ِم ْن َط ِريق ُس َو ْي ِد ْبن َس ِعيد َع ْن ا ِ ْبن المْ ُ َب َ
ــــم الدِّ ْم َي ِ
الص ِحيح َو ُه َو َك َما َق َ
الر َجال إِلاَّ
ــــاط ّي َأن َُّه َع َلى َر ْسم َّ
المْ ُ ْن َك ِدر َع ْن َجــــابِرَ ,و َز َع َ
ال ِم ْن َح ْي ُث ِّ
َأ َّن ُس َو ْيد ًا َوإِ ْن َأ ْخ َر َج َل ُه ُم ْس ِلم َفإِن َُّه َخ َّل َط َو َط َعنُوا ِف ِ
يه َو َقدْ َش َّذ بِإِ ْسن ِ
ارك
َاد ِه َ ,والمْحَ ْ ُفوظ َع ْن ا ِ ْبن المْ ُ َب َ
َع ْن ا ِ ْبن المْ ُؤَ ِّمل َ ,و َقدْ َج َم ْعت ِفي َذلِ َك ُج ْزء ًا َ ,و َال َّله َأ ْع َلم(.فتح الباري.)302/5 :
 الترغيب والترهيب ،للمنذري (كتاب احلج.)188/1 :
 انظر :إرواء الغليل ،لأللباني ( ،)330/4وضعف القصة.
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الدليل اخلامس :إقرار اهلل  -تعاىل  -له ولدعوته:

من أدلة صدق النبي  #إقرار الله لدعوته؛ فإن الله  -تعالى  -أخبر أن

يل
ض ا َأل َقاوِ ِ
{ول َْو َت َق َّو َل َعل َْي َنا َب ْع َ
محمد ًا لو ّ
تقول على ربه شيئ ًا من األقاويل ألهلكه َ
ني  )#^٤٦^#ف ََما ِم ُ
نكم ِّم ْن َأ َح ٍد َع ْن ُه
َ )#^٤٤^#أل َخ ْذ َنا ِم ْن ُه بِال َْي ِم ِني  )#^٤٥^#ث َُّم َلقَطَ ْع َنا ِم ْن ُه ال َْو ِت َ

ين} [احلاقة ،]٤٧ - ٤4 :وقال  -سبحانه َ { :-ق َ
وسى َو ْيل َُك ْم ال
ال َل ُهم ُّم َ
َحاجِ ِز َ

اب َم ِن ا ْف َت َرى} [طـــه ،]٦١ :وقـــــــال
َت ْف َت ُروا َعلَى ال َّل ِه كَ ِذ ًبا ف َُي ْس ِح َت ُكم ِب َعذَ ٍ
اب َو َق ْد َخ َ

ون} [يونس،]٦٩ :
ون َعلَى ال َّل ِه ال َْك ِذ َب ال ُي ْف ِل ُح َ
ين َي ْف َت ُر َ
 -تعالى { :-قُلْ َّإن ا َّل ِذ َ

وقال  -تعالى َّ :-
{إن ال َّل َه ال َي ْه ِدي َم ْن ُه َو كَ ِاذ ٌب كَ َّف ٌار} [الزمر ،]٣ :ولكـــن
النبي  #ما خاب بل ُهدي وأفلح في كل املجاالت ،ودينه أعظم األديان في

األرض وأكثرها انتشار ًا.

وقد قرر ابن القيم  -رحمه الله تعالى  -هذا الدليل أوضح تقرير ،فقال

 رحمه الله ( :-وقد جرت لي مناظرة مبصر مع أكبر من يشير إليه اليهود بالعلموالرياسة ،فقلت له في أثناء الكالم :أنتم بتكذيبكم محمد ًا  #قد شتمتم الله
أعظم شتيمة.فعجب من ذلك وقال :مثلك يقول هذا الكالم؟ فقلت له:اسمع

اآلن تقريره؛إذا قلتم :إن محمد ًا ملك ظالم ،قهر الناس بسيفه ،وليس برسول

من عند الله ،وقد أقام ثالث ًا وعشرين سنة يدعي أنه رسول الله أرسله إلى اخللق
كافة ،ويقول :أمرني الله بكذا ونهاني عن كذاُ ،
وأوحي إلي كذا؛ولم يكن من
ذلك شيء ،ويقول :إنه أباح لي سبي ذراري من كذبني وخالفني ونساءهم،
وغنيمة أموالهم ،وقتل رجالهم ،ولم يكن من ذلك شيء ،وهو يدأب في تغيير
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دين األنبياء ،ومعاداة أممهم ،ونسخ شرائعهم؛فال يخلو إما أن تقولوا :إن الله

 سبحانه  -كان يطلع على ذلك ويشاهده ويعلمه .أو تقولوا :إنه خفي عنهولم يعلم به .فإن قلتم:لم يعلم به .نسبتموه إلى أقبح اجلهل ،وكان من َع َلم
ذلك أعلم منه،وإن قلتم :بل كان ذلك كله بعلمه ومشاهدته واطالعه عليه .فال

يخلو إما أن يكون قادر ًا على تغييره واألخذ على يديه ومنعه من ذلك أو ال ،فإن
لم يكن قادر ًا فقد نسبتموه إلى أقبح العجز املنافي للربوبية ،وإن كان قادر ًا وهو

مع ذلك يعزه وينصره ،ويؤيده ويعليه ويعلي كلمته ،ويجيب دعاءه ،وميكنه من
أعدائه ،ويظهر على يديه من أنواع املعجزات والكرامات ما يزيد على األلف،
وال يقصده أحد بسوء إال أظفره به ،وال يدعوه بدعوة إال استجابها له ،فهذا

من أعظم الظلم والسفه الذي ال يليق نسبته إلى آحاد العقالء ،فض ً
ال عن رب
األرض والسماء ،فكيف وهو يشهد له بإقراره على دعوته وبتأييده وبكالمه،

وهذه عندكم شهادة زور وكذب؟! فلما سمع ذلك قال :معاذ الله أن يفعل الله
هذا بكاذب مفتر بل هــو نبي صــادق ،من اتبعــه أفلــح وسعــد .قلت :فمــا لك

ال تدخل في دينه؟ قال :إمنا بعث إلى األميني الذين ال كتاب لهم ،وأما نحن
فعندنا كتاب نتبعه .قلت لهُ :غلبت كل الغلب؛ فإنه قد علم اخلاص والعام
أنه أخبر إنه رسول الله إلى جميع اخللق ،وأن من لم يتبعه فهو كافر من أهل

اجلحيم ،وقاتل اليهود والنصارى وهم أهل كتاب ،وإذا صحت رسالته وجب
تصديقه في كل ما أخبر به ،فأمسك ولم يحر جواب ًا).

 هداية احليارى في أجوبة اليهود والنصارى ،البن قيم اجلوزية (ص ،)87نشر اجلامعة اإلسالمية
في املدينة النبوية.
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ومثال هذا (لو أن حاجب األمير قال للناس:إن األمير قد أمركم بفعل

كذا وك��ذا .فإن الناس يعلمون أنه ال يتعمد الكذب في مثل هذا وإن لم يكن

بحضرته ،فكيف إذا كان بحضرته)وبعلمه.

 اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية ( ،)483/6حتقيـــق :د.علي
بن ناصر وآخرين ،الرياض ،دار العاصمة،،الطبعة األولى1414 ،هـ.
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الدليل السادس :عشارية هرقل:

ملك األوربيني األسبق هرقل عظيم الروم  -وكان من علمــاء النصـارى -

سأل أحد أكبر أعداء النبي  #في وقتها عشرة أسئلة حتقق منها صدق النبي #

ونبوته ،وإليك هذا احلديث العجب كما في الصحيحني:

اس  -رضي الله عنهما َ -أ َّن َأ َبا ُس ْف َي َ
ان ْب َن َح ْر ٍ
عن َع ْبد ال َّل ِه بن َع َّب ٍ
ب َأ ْخ َب َر ُه
الش ْأ ِم ِفي المْ ُدَّ ِة ا َّلتِي َك َ
َأ َّن ِه َر ْق َل َأ ْر َس َل إِ َل ْي ِه ِفي َر ْك ٍ
ب ِم ْن ُق َر ْي ٍ
شَ ،و َكا ُنوا جِ َتار ًا بِ َّ
ان
َر ُس ُ
ول ال َّل ِه َ #م َّاد ِف َيها َأ َبا ُس ْف َي َ
ار ُق َر ْي ٍ
اه ْم ِفي
شَ ،ف َأ َت ْو ُه َو ُه ْم بِإِ ِيل َيا َء َفدَ َع ُ
ان َو ُك َّف َ
اه ْم َو َد َعا بِت َْر ُج َمانِ ِه َف َق َ
الَ :أ ُّي ُك ْم َأ ْق َر ُب
َم ْج ِل ِس ِه َو َح ْو َل ُه ُع َظ َم ُاء ال� ُّ�رو ِمُ ،ث َّم َد َع ُ
انَ :ف ُق ْل ُت َ
الر ُجلِ ا َّل ِذي َي ْز ُع ُم َأ َّن ُه َنبِ ٌّي؟ َف َق َ
ال َأ ُبو ُس ْف َي َ
:أ َنا َأ ْق َر ُب ُه ْم َن َسب ًا.
َن َسب ًا بِ َه َذا َّ
وه ْم ِع ْندَ َظ ْه ِر ِهُ .ث َّم َق َ
َف َق َ
ال لِت َْر ُج َمانِ ِهُ :ق ْل
اج َع ُل ُ
الَ :أ ْد ُنو ُه ِمنِّي َو َق ِّر ُبوا َأ ْص َحا َب ُهَ ،ف ْ
الر ُجلِ َفإِ ْن َك َذ َبنِي َف َك ِّذ ُبو ُهَ .ف َوال َّل ِه َل ْولاَ الحْ َ َي ُاء ِم ْن َأ ْن
َل ُه ْم إِ ِّني َسائِ ٌل َه َذا َع ْن َه َذا َّ
ان َأ َّو َل َما َس َأ َلنِي َع ْن ُه َأ ْن َق َ
َي ْأثِ ُروا َع َل َّي َك ِذب ًا َل َك َذ ْب ُت َع ْن ُهُ ،ث َّم َك َ
ال:
ف َن َس ُب ُه ِف ُ
َ - 1ك ْي َ
:ه َو ِفينَا ُذو َن َس ٍ
ب.
يك ْم؟ ُق ْل ُت ُ

الَ :ف َه ْل َق َ
َ - 2ق َ
ال َه َذا ا ْل َق ْو َل ِم ْن ُك ْم َأ َحدٌ َق ُّط َق ْب َل ُه؟ ُق ْل ُت:لاَ .
ان ِم ْن آ َبائِ ِه ِم ْن َم ِل ٍ
َ - 3ق َ
الَ :ف َه ْل َك َ
ك؟ ُق ْل ُت:لاَ .

َ - 4ق َ
الَ :ف َأ ْش َر ُ
اف ال َّن ِ
اس َي َّتبِ ُعو َن ُه َأ ْم ُض َع َفاؤُ ُه ْم؟ َف ُق ْل ُتَ :ب ْل ُض َع َفاؤُ ُه ْم.
ال َ
َ - 5ق َ
ون؟ ُق ْل ُتَ :ب ْل َي ِزيدُ َ
ون َأ ْم َي ْن ُق ُص َ
:أ َي ِزيدُ َ
ون.

الَ :ف َه ْل َي ْر َتدُّ َأ َحدٌ ِم ْن ُه ْم َس ْخ َط ًة لِ ِدينِ ِه َب ْعدَ َأ ْن َيدْ ُخ َل ِف ِ
َ - 6ق َ
يه؟ ُق ْل ُت :لاَ .
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ول َما َق َ
ب َق ْب َل َأ ْن َي ُق َ
َ - 7ق َ
الَ :ف َه ْل ُك ْن ُت ْم َت َّت ِه ُمو َن ُه بِا ْل َك ِذ ِ
ال؟ ُق ْل ُت:لاَ .

الَ :ف َه ْل َيغْ ِد ُر؟ ُق ْل ُت :لاََ ،و َن ْح ُن ِم ْن ُه ِفي ُمدَّ ٍة لاَ َندْ ِري َما ُه َو َف ِ
َ - 8ق َ
اع ٌل
ِف َيهاَ .ق َ
:و َل ْم تمُ ْ ِكنِّي َك ِل َم ٌة ُأ ْد ِخ ُل ِف َيها َش ْيئ ًا َغ ْي ُر َه ِذ ِه ا ْل َك ِل َم ِة.
ال َ

الَ :ف َه ْل َقا َت ْل ُت ُمو ُه؟ ُق ْل ُتَ :ن َع ْمَ .ق َ
َ - 9ق َ
الَ :ف َك ْي َ
ف َك َ
ان ِقتَا ُل ُك ْم إِ َّيا ُه؟ ُق ْل ُت:
الحْ َ ْر ُب َب ْي َننَا َو َب ْين َُه ِس َج ٌ
َال ِم َّنا َو َنن ُ
الَ ،ين ُ
َال ِم ْن ُه.

َ - 10ق� َ
�الَ :م��ا َذا َي ْأ ُم ُر ُك ْم؟ ُق ْل ُتَ :ي ُق ُ
ولْ :اع ُبدُ وا ال َّل َه َو ْح��دَ ُه َولاَ تُشْ ِر ُكوا
الصلاَ ِةَ ،و َّال��ز َك� ِ
بِ ِه َش ْيئ ًاَ ،وات ُْر ُكوا َما َي ُق ُ
الصدْ ِق،
�اةَ ،و ِّ
ول آ َباؤُ ُك ْمَ ،و َي ْأ ُم ُر َنا بِ َّ
َوا ْل َع َف ِ
الص َل ِة.
افَ ،و ِّ

َف َق َ
انُ :ق ْل َل ُهَ :س َأ ْل ُت َك َع ْن َن َسبِ ِهَ ،ف َذ َك ْر َت َأ َّن ُه ِف ُ
ال لِل َّت ْر ُج َم ِ
يك ْم ُذو َن َس ٍ
ب،
ب َق ْو ِم َهاَ ،و َس َأ ْل ُت َك َه ْل َق َ
الر ُس ُل ُت ْب َع ُث ِفي َن َس ِ
ال َأ َحدٌ ِم ْن ُك ْم َه َذا ا ْل َق ْو َل،
َف َك َذلِ َك ُّ
ان َأ َحدٌ َق َ
َف َذ َك ْر َت َأ ْن لاََ ،ف ُق ْل ُتَ :ل ْو َك َ
ال َه َذا ا ْل َق ْو َل َق ْب َل ُهَ ،ل ُق ْل ُتَ :ر ُج ٌل َي ْأ َت ِسي
ان ِم ْن آ َبائِ ِه ِم ْن َم ِل ٍ
بِ َق ْو ٍل ِق َ
يل َق ْب َل ُهَ .و َس َأ ْل ُت َك َه ْل َك َ
كَ ،ف َذ َك ْر َت َأ ْن لاَُ ،ق ْل ُت:
ك ُق ْل ُتَ :ر ُج ٌل َي ْط ُل ُب ُم ْل َك َأبِ ِ
ان ِم ْن آ َبائِ ِه ِم ْن َم ِل ٍ
َف َل ْو َك َ
يهَ ،و َس َأ ْل ُت َك َه ْل ُك ْن ُت ْم
ول َما َق َ
ب َق ْب َل َأ ْن َي ُق َ
َت َّت ِه ُمو َن ُه بِا ْل َك ِذ ِ
الَ ،ف َذ َك ْر َت َأ ْن لاََ ،ف َقدْ َأ ْع ِر ُف َأ َّن ُه َل ْم َي ُك ْن
،و َس َأ ْل ُت َك َأ ْش َر ُ
اف ال َّن ِ
لِ َي َذ َر ا ْل َك ِذ َب َع َلى ال َّن ِ
اس ا َّت َب ُعو ُه َأ ْم
اس َو َي ْك ِذ َب َع َلى ال َّل ِه َ
،و َس َأ ْل ُت َك َأ َي ِزيدُ َ
ون
ُض َع َفاؤُ ُه ْمَ ،ف َذ َك ْر َت َأ َّن ُض َع َفا َء ُه ْم ا َّت َب ُعو ُهَ ،و ُه ْم َأ ْت َب ُ
الر ُسلِ َ
اع ُّ
ونَ ،و َك َذلِ َك َأ ْم ُر الإْ ِ َمي� ِ
ونَ ،ف َذ َك ْر َت َأ َّن ُه ْم َي ِزيدُ َ
َأ ْم َي ْن ُق ُص َ
،و َس َأ ْل ُت َك
�ان َح َّتى َيتِ َّم َ
َأ َي ْر َتدُّ َأ َحدٌ َس ْخ َط ًة لِ ِدينِ ِه َب ْعدَ َأ ْن َيدْ ُخ َل ِف ِ
يهَ ،ف َذ َك ْر َت َأ ْن لاََ ،و َك َذلِ َك الإْ ِمي ُ
َان ِحنيَ
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،و َس َأ ْل ُت َك َه ْل َيغْ ِد ُرَ ،ف َذ َك ْر َت َأ ْن َ
الر ُس ُ
ُت َخالِ ُط َب َش َ
ـــل
اش ُت ُه ا ْل ُق ُل َ
وب َ
الَ ،و َك َذلِ َك ُّ
لاَ تَغْ ِد ُرَ ،و َس َأ ْل ُت َك بمِ َا َي ْأ ُم ُر ُك ْمَ ،ف َذ َك ْر َت َأ َّن ُه َي ْأ ُم ُر ُك ْم َأ ْن َت ْع ُبدُ وا ال َّل َه َولاَ تُشْ ِر ُكوا بِ ِه

الصدْ ِق َوا ْل َع َف ِ
َش ْيئ ًاَ ،و َي ْن َه ُاك ْم َع ْن ِع َبا َد ِة الأْ َ ْو َث ِ
اف؛ َفإِ ْن
الصلاَ ِة َو ِّ
انَ ،و َي ْأ ُم ُر ُك ْم بِ َّ
ان َما َت ُق ُ
َك َ
،و َقدْ ُك ْن ُت َأ ْع َل ُم َأ َّن ُه َخا ِر ٌج،
ول َح ّق ًاَ ،ف َس َي ْم ِل ُك َم ْو ِض َع َقدَ َم َّي َها َتينْ ِ َ
َ
ص إِ َل ْي ِه َلت ََج َّش ْم ُت لِ َقا َء ُه َو َل ْو ُك ْن ُت
ول ْم َأ ُك ْن َأ ُظ ُّن َأ َّن ُه ِم ْن ُك ْمَ ،ف َل ْو َأ ِّني َأ ْع َل ُم َأ ِّني َأ ْخ ُل ُ
َاب َر ُس ِ
ِع ْندَ ُه َل َغ َس ْل ُت َع ْن َقدَ ِم ِهُ ،ث َّم َد َعا بِ ِكت ِ
ول ال َّل ِه  #ا َّل ِذي َب َع َث بِ ِه ِد ْح َي ُة إِ َلى
يم ُب ْص َرىَ ،فدَ َف َع ُه إِ َلى ِه َر ْق َل َف َق َر َأ ُه َفإِ َذا ِف ِ
يم ِم ْن
الر ِح ِ
َع ِظ ِ
الر ْح َم ِن َّ
يه :بِ ْس ِم ال َّل ِه َّ
الرومَ ،سلاَ ٌم َع َلى َم ْن ا َّت َب َع ا ْل ُهــدَ ى
ُم َح َّم ٍد َع ْب ِد ال َّل ِه َو َر ُسولِ ِه إِ َلى ِه َر ْق َل َع ِظ ِ
يم ُّ
َأ َّما َب ْعدُ ؛ َفإِ ِّني َأ ْد ُع َ
وك بِ ِد َعا َي ِة الإْ ِ ْسلاَ ِمَ ،أ ْس ِل ْم َت ْس َل ْم ُي ْؤتِ َك ال َّل ُه َأ ْج َر َك َم َّر َتينْ ِ ،
َفإِ ْن َت َو َّل ْي َت َفإِ َّن َع َل ْي َك إِ ْث َم الأْ َ ِر ِ
يس ِّينيَ و {قُلْ َيا َأ ْهلَ ال ِْك َت ِ
اب َت َعال َْوا إلَى كَ ِل َمةٍ َس َواءٍ
َب ْي َن َنا َو َب ْي َن ُك ْم َأ َّال َن ْع ُب َد إ َّال ال َّل َه َوال ُن ْش ِر َك ِب ِه شَ ْي ًئا َوال َي َّت ِخذَ َب ْع ُض َنا َب ْع ًضا َأ ْر َب ًابا ِّمن ُد ِ
ون
ون} [آل عمرانَ .]٦٤ :ق َ
ال َأ ُبو ُس ْف َي َ
انَ :ف َل َّما
ال َّل ِه فَإن َت َو َّل ْوا َفقُولُوا اشْ َه ُدوا ِب َأنَّا ُم ْس ِل ُم َ

ال َما َق َ
َق َ
ال َو َف َر َغ ِم ْن ِق َرا َء ِة ا ْل ِكت ِ
ات،
الص َخ ُبَ ،و ْار َت َف َع ْت الأْ َ ْص َو ُ
َابَ ،ك ُث َر ِع ْندَ ُه َّ
َو ُأ ْخ ِر ْجنَاَ ،ف ُق ْل ُت لأِ َ ْص َحابِي ِحنيَ ُأ ْخ ِر ْجنَاَ :ل َقدْ أمر َأ ْم ُر ا ْب ِن َأبِي َك ْب َش َة إِ َّن ُه َي َخا ُف ُه
َم ِل ُك َبنِي الأْ َ ْص َف ِرَ ،ف َما ِز ْل ُت ُم ِ
وقن ًا َأ َّن ُه َس َي ْظ َه ُر َح َّتى َأ ْد َخ َل ال َّل ُه َع َل َّي الإْ ِ ْسلاَ َم.
اظو ِر َص ِ
ان ا ْب ُن ال َّن ُ
َو َك َ
ارى َّ
الش ْأ ِم ُي َحدِّ ُث:
اح ُب إِ ِيل َيا َءَ ،و ِه َر ْق َل ُس ُق ّف ًا َع َلى َن َص َ
سَ ،ف َق َ
َأ َّن ِه َر ْق َل ِحنيَ َق ِد َم إِ ِيل َيا َء َأ ْص َب َح َي ْوم ًا َخبِ َ
يث ال َّن ْف ِ
ال َب ْع ُ
ض َب َطا ِر َقتِ ِهَ :قدْ
ان ِه َر ْق ُل َح َّزا ًء َي ْن ُظ ُر ِفي ال ُّن ُجو ِم َ -ف َق َ
َك َ -ق َ
ال ا ْب ُن ال َّن ُ
اس َت ْن َك ْر َنا َه ْي َئت َ
اظو ِرَ :و َك َ
ال
ْ
َل ُه ْم ِحنيَ َس َأ ُلو ُه :إِ ِّني َر َأ ْي ُت ال َّل ْي َل َة ِحنيَ َن َظ ْر ُت ِفي ال ُّن ُجو ِم َم ِل َك الخْ ِت ِ
َان َقدْ َظ َه َر،
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ُ
ودَ ،فلاَ ُي ِه َّم َّن َك َش ْأ ُن ُه ْم،
س َي ْخ َتتنِ ُ إِلاَّ ا ْل َي ُه ُ
َف َم ْن َي ْخ َتتنِ ُ ِم ْن َه ِذ ِه الأْ َّم ِة؟ َقا ُلواَ :ل ْي َ
َو ْاك ُت ْب إِ َلى َمدَ ائِ ِن ُم ْل ِك َكَ ،ف َي ْق ُت ُلوا َم ْن ِفي ِه ْم ِم ْن ا ْل َي ُه ِ
ودَ .ف َب ْين ََما ُه ْم َع َلى َأ ْم ِر ِه ْم
انُ ،ي ْخبِ ُر َع ْن َخ َب ِر َر ُس ِ
ُأتِ َي ِه َر ْق ُل بِ َر ُجلٍ َأ ْر َس َل بِ ِه َم ِل ُك َغ َّس َ
ول ال َّل ِه َ ،#ف َل َّما
است َْخ َب َر ُه ِه َر ْق ُل َق َ
ال :ا ْذ َه ُبوا َفان ُْظ ُروا َأ ُم ْخ َتتنِ ٌ ُه َو َأ ْم لاَ ؟ َفن ََظ ُروا إِ َل ْي ِه َف َحدَّ ُثو ُه َأ َّن ُه
ْ

ُونَ .ف َق َ
ب َف َق َ
:ه ْم َي ْختَتِن َ
ُم ْخ َتتنِ ٌ َ ،و َس َأ َل ُه َع ْن ا ْل َع َر ِ
ال ِه َر ْق ُلَ :ه َذا ُم ْل ُك َه ِذ ِه
ال ُ
ب َل ُه بِ ُر ِ
َب ِه َر ْق ُل إِ َلى َص ِ
وم َي َةَ ،و َك َ
اح ٍ
ان َن ِظ َير ُه ِفي ا ْل ِع ْل ِم،
الأْ ُ َّم ِة َقدْ َظ َه َرُ .ث َّم َكت َ
َاب ِم ْن َص ِ
احبِ ِه ُي َو ِاف ُق
ص َح َّتى َأ َت��ا ُه ِكت ٌ
صَ ،ف َل ْم َي ِر ْم ِح ْم َ
�ار ِه َر ْق ُل إِ َلى ِح ْم َ
َو َس� َ
وج ال َّنبِ ِّي َ #و َأ َّن ُه َنبِ ٌّي َف َأ ِذ َن ِه َر ْق ُل لِ ُع َظ َم ِ
الرو ِم ِفي َد ْس َك َر ٍة
َر ْأ َي ِه َر ْق َل َع َلى ُخ ُر ِ
اء ُّ
اط َل َع َف َق َ
صُ ،ث َّم َأ َم َر بِ َأ ْب َوابِ َها َف ُغ ِّل َق ْتُ ،ث َّم َّ
الرو ِم َه ْل َل ُك ْم
َل ُه بِ ِح ْم َ
الَ :يا َم ْع َش َر ُّ
اصوا َح ْي َص َة ُح ُم ِر
الر ْش ِد َو َأ ْن َيث ُْب َت ُم ْل ُك ُك ْم َف ُت َبايِ ُعوا َه َذا ال َّنبِ َّي؟ َف َح ُ
ِفي ا ْلفَلاَ ِح َو َّ
َ
َ
ش إِ َلى الأْ َ ْب َو ِ
ا ْل َو ْح ِ
س ِم ْن
ابَ ،ف َو َجدُ َ
وها َقدْ ُغ ِّل َق ْتَ ،ف َل َّما َرأى ِه َر ْق ُل َن ْف َر َت ُه ْمَ ،وأيِ َ
،و َق َ
َان َق َ
الإْ ِمي ِ
ال:إِ ِّني ُق ْل ُت َم َق َالتِي آنِف ًاَ ،أ ْخ َتبِ ُر بِ َها ِشدَّ َت ُك ْم َع َلى
:ر ُّد ُ
وه ْم َع َل َّي َ
ال ُ
ان َذلِ َك ِ
ِدينِ ُك ْمَ ،ف َقدْ َر َأ ْي ُتَ .ف َس َجدُ وا َل ُه َو َر ُضوا َع ْن ُهَ ،ف َك َ
آخ َر َش ْأ ِن ِه َر ْق َل.
فهرقل استدل بسيرته على صدقه ،وشهد له بالصدق أبو سفيان  -رضي

الله عنه  -الذي كان في وقتها من ألدِّ أعدائه ،فهو رأس قريش وقائدهم ،وهذه
األسئلة وأجوبتها من أعظم األدلة على صدق نبوة النبي .#

 متفق عليه؛ البخاري :كتاب بدأ الوحي،رقم .7:ومسلم:كتاب اجلهاد والسير ،باب :كتاب
النبي  #إلى هرقل ،رقم.1773 :
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الدليل السابع :من األدلة على صدقه  #كمال أخالقه:

من األدلة الواضحة على صدق النبي  #وصحة نبوته أخالقه الفاضلة،

وآدابه الكاملة ،وسجاياه الرشيدة ،وفطرته احلميدة:

{وإن ََّك َل َعلَى ُخل ٍُق َع ِظ ٍيم} [القلم ،]٤ :وقال  -سبحانه :-
قال  -تعالى َ :-

ني َر ُء ٌ
{ َلق َْد َج َاءكُ ْم َر ُس ٌ
وف
يص َعل َْي ُكم بِال ُْـم ْؤ ِم ِن َ
ول ِّم ْن َأنف ُِس ُك ْم َع ِزي ٌز َعل َْي ِه َما َع ِن ُّت ْم َح ِر ٌ

نت
نت َل ُه ْم َول َْو كُ َ
يم} [التوبة ،]١٢٨ :وقال  -سبحانه َ { :-فب َِما َر ْح َمةٍ ِّم َن ال َّل ِه ِل َ
َّر ِح ٌ
ف ًَّظا غَ ِل َ
اس َت ْغ ِف ْر َل ُه ْم َوشَ اوِ ْر ُه ْم ِفي ا َأل ْم ِر فَإذَا
يظ ا ْل َقل ِْب النف َُّضوا ِم ْن َح ْو ِل َك ف ْ
َاع ُف َع ْن ُه ْم َو ْ
ني} [آل عمران.]١٥٩ :
َع َز ْم َت َف َت َو َّكلْ َعلَى ال َّل ِه َّإن ال َّل َه ُي ِح ُّب ال ُْـم َت َو ِّك ِل َ

ُون ُه َو ُأذ ٌُن
ُون ال َّنب َِّي َو َيقُول َ
ين ُي ْؤذ َ
ومن ذلك أيض ًا قوله  -سبحانه َ :-
{و ِم ْن ُه ُم ا َّل ِذ َ
ين آ َم ُنوا ِم ُ
ُون
ين ُي ْؤذ َ
قُلْ ُأذ ُُن َخ ْيـ ٍر َّل ُك ْم ُي ْؤ ِم ُن بِال َّل ِه َو ُي ْؤ ِم ُن ِلل ُْم ْؤ ِم ِن َ
نك ْم َوا َّل ِذ َ
ني َو َر ْح َم ٌة ِّل َّل ِذ َ
يد ْب ِن ِه َشا ِم ْب ِن َع ِ
يم} [التوبة.]٦١ :وجاء عن َس ْع ِ
َر ُس َ
ام ٍر أنه
ول ال َّل ِه َل ُه ْم َعذَ ٌ
اب َأ ِل ٌ

اس َ
ول ال َّل ِه َ ،#ف َق َ
اس َف َس َأ َل ُه َع ْن ِو ْت ِر َر ُس ِ
ال ا ْب ُن َع َّب ٍ
َأ َتى ا ْب َن َع َّب ٍ
:ألاَ َأ ُد ُّل َك َع َلى
الَ :م ْن؟ َق َ
ول ال َّل ِه #؟ َق َ
ض بِ ِو ْت ِر َر ُس ِ
َأ ْع َل ِم َأ ْهلِ الأْ َ ْر ِ
اس َأ ْل َها،
الَ :عائِ َش ُة َف ْأتِ َها َف ْ
ُث َّم ائْتِنِي َف َأ ْخبِ ْرنِي بِ َر ِّد َها َع َل ْي َكَ .فان َْط َل ْق ُت إِ َل ْي َها َف ُق ْل ُتَ :يا ُأ َّم المْ ُ ْؤ ِمنِنيَ َأ ْنبِئِينِي َع ْن
ُخ ُل ِق َر ُس ِ
ول ال َّل ِه َ .#ق َال ْتَ :أ َل ْس َت َت ْق َر ُأ ا ْل ُق ْر َ
آن؟ ُق ْل ُتَ :ب َلىَ .ق َال ْتَ :فإِ َّن ُخ ُلقَ
آنَ .ق َ
ان ا ْل ُق ْر َ
َنبِ ِّي ال َّل ِه َ #ك َ
وم َولاَ َأ ْس َأ َل َأ َحد ًا َع ْن َش ْي ٍء َح َّتى
الَ :ف َه َم ْم ُت َأ ْن َأ ُق َ
وتُ ،ث َّم َبدَ ا لِي َف ُق ْل ُتَ :أ ْنبِئِينِي َع ْن ِق َيا ِم َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ...#احلديث.
َأ ُم َ

 أخرجـــه مسلــــم مطو ً
ال :كتاب صالة املسافرين وقصرها،باب :جامع صالة الليل ومن نام عنه
أو مرض،رقم.746:
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و َق َ
ان َر ُس ُ
ال َأ َن ٌسَ :ك َ
ول ال َّل ِه َ #أ ْح َسن ال َّن ِ
اس ُخ ُلق ًا....

لفت في أخالق النبي  ،#وشمائله العطرة ،وصفاته الزكية ،وعاداته
وقد ُأ ْ

احلميدة مؤلفات كثيرة ،من أشهرها :كتاب شمائل النبي  #للترمذي ،وألبي

بكر املقري ،وألب��ي العباس املستغفري ،وكتاب األن��وار في شمائل املختار
للبغوي،وغيرها كثير.

وإليك نتف يسيرة من أخالقه العطرة:
ففي تواضعه:

س ْب ِن َمالِ ٍ
ال َق َ
كَ :أ َّن َر ُج ً
َع ْن َأ َن ِ
الَ :يا ُم َح َّمدُ َيا َس ِّيدَ َنا َوا ْب َن َس ِّي ِد َنا َو َخ ْي َر َنا
َوا ْب َن َخ ْي ِر َنا َف َق َ
ال َر ُس ُ
اس َع َل ْي ُك ْم بِ َت ْق َو ُاك ْم َولاَ َي ْست َْه ِو َي َّن ُك ْم
ول ال َّل ِه َ « : #يا َأ ُّي َها ال َّن ُ
الش ْي َط ُ
َّ
ان َأ َنا ُم َح َّمدُ ْب ُن َع ْب ِد ال َّل ِه َع ْبدُ ال َّل ِه َو َر ُسو ُل ُه َوال َّل ِه َما ُأ ِح ُّب َأ ْن َت ْر َف ُعونِي َف ْو َق
َم ْن ِز َلتِي ا َّلتِي َأ ْنزَ َلنِي ال َّل ُه َع َّز َو َج َّل».
وفي حيائه:

َع ْن َأبِي َس ِع ٍ
يد الخْ ُ ��دْ ِر ِّي  -رضي الله عنه َ -ق َ
الَ :ك َ
ان ال َّنبِ ُّي َ #أ َشدَّ َح َيا ًء
وع ْن َعائِ َش َة
ِم ْن ا ْل َع ْذ َر ِاء ِفي ِخدْ ِر َها َفإِ َذا َر َأى َش ْيئ ًا َي ْك َر ُه ُه َع َر ْفنَا ُه ِفي َو ْج ِه ِهَ ،
 متفق عليه؛ البخاري:كتاب األدب ،رقم .5778 :ومسلم :كتاب الفضائل ،باب :كان
رسول الله  #أحسن الناس خلق ًا ،رقم.2310 :
 انظر :الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املشرفة ،للكتاني (ص .)88

 أخرجه اإلمام أحمد ( ،)12141بإسناد صحيح.
 متفق عليه؛ البخاري كتاب األدب ،باب :من يواجه الناس بالعتب ،رقم .5751 :ومسلم:
كتاب الفضائل ،باب :كثرة حيائه  ،#رقم.2320 :
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ف تَغْ ت َِس ُل ِم ْن َح ْي َضتِ َها َق َ
َق َال ْتَ :س َأ َل ْت ا ْم َر َأ ٌة ال َّنبِ َّي َ #ك ْي َ
الَ :ف َذ َك َر ْت َأ َّن ُه أمرها
تَغْ ت َِس ُل ُث َّم َت ْأ ُخ ُذ ِف ْر َص ًة ِم ْن ِم ْس ٍ
ف َأ َت َط َّه ُر بِ َها؟ َق َ
ك َفت ََط َّه ُر بِ َهاَ .ق َال ْتَ :ك ْي َ
ال:
َت َط َّه ِري بِ َها ُس ْب َح َ
ار َلنَا ُس ْف َي ُ
ان ْب ُن ُع َي ْي َن َة بِ َي ِد ِه َع َلى َو ْج ِه ِه،-
اس َتت ََر َ -و َأ َش َ
ان ال َّل ِه َو ْ
 وفي رواية :ثم أنه استحيا فأعرض بوجهه َ -ق َاجت ََذ ْب ُت َها
الَ :ق َال ْت َعائِ َش ُةَ :و ْ

إِ َل َّي َو َع َر ْف ُت َما َأ َرا َد ال َّنبِ ُّي َ #ف ُق ْل ُت َتت ََّب ِعي بِ َها َأ َث َر الدَّ ِم.
وفي حلمه:

س ْب ِن َمالِ ٍ
ك َ -ر ِض َي ال َّل ُه َع ْن ُه َ -ق َ
َع ْن َأ َن ِ
الُ :ك ْن ُت َأ ْم ِشي َم َع ال َّنبِ ِّي َ #و َع َل ْي ِه
يظ الحْ َ ِ
ُب ْر ٌد نجَ ْ َرانِ ٌّي َغ ِل ُ
اش َي ِة َف َأ ْد َر َك ُه َأ ْع َرابِ ٌّي َف َج َذ َب ُه َج ْذ َب ًة َش ِديدَ ًة َح َّتى َن َظ ْر ُت إِ َلى
َص ْف َح ِة َعاتِ ِق ال َّنبِ ِّي َ #قدْ َأ َّث َر ْت بِ ِه َح ِ
الر َد ِاء ِم ْن ِشدَّ ِة َج ْذ َبتِ ِه ُث َّم َق َ
الُ :م ْر لِي
اش َي ُة ِّ
ال ال َّل ِه ا َّل ِذي ِع ْندَ َكَ ،فا ْل َت َف َت إِ َل ْي ِه َف َض ِح َك ُث َّم َأ َم َر َل ُه بِ َع َط ٍ
ِم ْن َم ِ
اء.
وفي كرمه:
ـــن ا ْب ِن المْ ُ ْن َك ِ
ــــد ِر َق َ
ـــالَ :س ِم ْع ُت َجابِر ًا َ -ر ِض َي ال َّل ُه َع ْن ُه َ -ي ُق ُ
ولَ :ما ُسئِ َل
َع ْ
ال َّنبِ ُّي َ #ع ْن َش ْي ٍء َق ُّط َف َق َ
ال لاَ .
 متفق عليه واللفظ ملسلم؛ البخاري ،كتاب احليض ،رقم .309:ومسلم :كتاب احليض،
باب :استحباب استعمال املغتسلة من احليض فرصة ممسكة ،رقم.332:
 متفق عليه؛ البخاري :كتاب فرض اخلمس ،باب :ما كان النبي  #يعطي ،رقم.2980 :
ومسلم :كتاب الزكاة ،باب :إعطاء من سأل بفحش وغلظة ،رقم.1057 :
 متفق عليه؛ البخاري :كتاب األدب ،باب :حسن اخللق ،رقم .5687:ومسلم :كتاب
الفضائل ،رقم.2311 :
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(شهد صفوان بن أمية حنين ًا مع النبي  #وهو كافر ثم رجع إلى اجلعرانة

فبينما رسول الله  #يسير في الغنائم ينظر إليها ومعه صفوان وصفوان ينظر إلى
شعب مآلن نعم ًا وشا ًء ورعاء ،فأدام النظر إليه ،ورسول الله  #يرمقه فقال:

«يا أبا وهب يعجبك هذا الشعب؟» قال :نعم .قال« :هو لك مبا فيه» فقبض
صفوان ما في الشعب ،وقال عند ذلك :ما طابت نفس أحد مبثل هذا إال نفس

نبي ،أشهد أن ال إله إال الله ،وأن محمد ًا عبده ورسوله).
وفي رحمته:

وأما رحمته فهي تستحق أن تفرد بباب كامل ،فإن الله  -تعالى  -قال عنه:

{و َما َأ ْر َس ْل َن َ
ني} [األنبياء ،]١٠٧ :وفي احلديث الذي انفرد به اإلمام
اك إ َّال َر ْح َم ًة ِّل ْل َعالمَ ِ َ
َ
يلَ :يا َر ُس َ
مسلم عن أصحاب الكتب التسعة َع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة َق َ
الِ :ق َ
ول ال َّل ِه !#
ا ْد ُع َع َلى المْ ُشْ ِر ِكنيَ َق َ
ال :إِ ِّني َل ْم ُأ ْب َع ْث َل َّعان ًا َوإِنمَّ َا ُب ِعث ُْت َر ْح َم ًة .فهناك رحمته

بأمته ورحمته باملخالف واملوافق والصغار والكبار،بل واحليوانات واحلشرات
وحتى اجلمادات كما في حديث اجلذع السابق.

الر ْح َم ِن ْب ِن َع ْب ِد ال َّل ِه َع ْن َأبِ ِ
يه  -رضي الله عنهما َ -ق َ
الُ :ك َّنا َم َع
َع ْن َع ْب ِد َّ
اجتِ ِه َف َر َأ ْينَا ُح َم َر ًة َم َع َها َف ْر َخ ِ
َر ُس ِ
ان َف َأ َخ ْذ َنا َف ْر َخ ْي َها
ول ال َّل ِه ِ #في َس َف ٍر َفان َْط َلقَ لحِ َ َ
ش فوق رؤوسنا َف َجا َء ال َّنبِ ُّي َ #ف َق َ
َف َجا َء ْت الحْ ُ َم َر ُة َف َج َع َل ْت َت ْف ِر ُ
الَ :م ْن َف َج َع

 ذكره السيوطي في اخلصائص الكبرى (ص  )453وذكر أنه أخرجه ابن سعد ،وأخرجه الواقدي
في مغازيه (ص  ،)850وفي أسد الغابة ( ،)20/2ومختصر تاريخ دمشق (.)6/4
 أخرجه مسلم :كتاب البر والصلة واآلداب ،باب :النهي عن لعن الدواب وغيرها،
رقم.2599:
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َاها َف َق َ
الَ :م ْن َح َّر َق َه ِذ ِه؟
َه ِذ ِه بِ َو َل ِد َها ُر ُّدوا َو َلدَ َها إِ َل ْي َهاَ ،و َر َأى َق ْر َي َة نمَ ْلٍ َقدْ َح َّر ْقن َ
ُق ْلنَاَ :ن ْح ُنَ :ق َ
ال إِ َّن ُه لاَ َي ْن َب ِغي َأ ْن ُي َع ِّذ َب بِال َّنا ِر إِلاَّ َر ُّب ال َّنا ِر.
وفي طيب معاشرته:

ال َأ َن ٌسَ :وال َّل ِه َل َقدْ َخدَ ْم ُت ُه تِ ْس َع ِسنِنيَ َما َع ِل ْم ُت ُه َق َ
َق َ
ال لِ َش ْي ٍء َصن َْع ُت ُه لِ َم َف َع ْل َت
َك َذا َو َك َذا َأ ْو لِ َش ْي ٍء َت َر ْك ُت ُه َهلاَّ َف َع ْل َت َك َذا َو َك َذا.
وه��ذه األخ�لاق العظيمة شهد له فيها أع��داؤه من كفار قريش وغيرهم،

وك��ان متحلي ًا بها قبل اإلس�لام وبعده؛ (ف��إذا أنت صعدت بنظرك إلى سيرته

العامة ،لقيت من جوانبها مجموعة رائعة من األخالق العظيمة ،حسبك اآلن

منها أمثلة يسيرة ،إذا ما تأملتها صورت لك إنسان ًا من الطهر ملء ثيابه ،واجلد

حشو إهابه ،يأبى لسانه أن يخوض فيمــا ال يعلــمه ،وتــأبى عيـــناه أن تــخفيــا
تواضع هو حلية
خــالف ما يعلنه ،ويأبى سمعه أن يصغي إلى غلو املادحني له:
ٌ

وتثـبت قلما جتده عند العلماء .فأ َّنى من
العظماء ،وصراحة نادرة في الزعماءُّ ،

مثله اخلتل أو التزوير ،أو الغرور أو التغرير؟ حاشا لله!

أما هذه األمثلة اليسيرة التي تتصل باجلانب ُ
الـخلقي منه  #رأينا االكتفاء

بها في الداللة على صدق نبوته ،فنجملها فيما يلي:

 أخرجه اإلمام أحمد (رقم ،)3825:أبو داود (كتاب األدب ،باب :قتل الذر ،رقم،)5268 :
صححه األلباني في السلسلة الصحيحة (.)33/1
 متفق عليه؛ البخاري:كتاب األدب ،رقم .5778 :ومسلم :كتاب الفضائل ،باب :كان
رسول الله  #أحسن الناس خلق ًا ،رقم.2310 :
 اخلتل :اخلداع عن غفلة .الوسيط (( )225/1خ ت ل).
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 - 1يتبرأ من علم الغيب:
جلست جويريات يضربن ب��ال��دف ف��ي صبيحة ع��رس الربيع بنت معوذ

األنصارية ،وجعلن يذكرن آبا َء ُه َّن من شهداء بدر حتى قالت جارية منهن:

وفينا نبي يعلم ما في غد .فقال« :ال تقولي هكذا ،وقولي ما كنت تقولني».
أخرجه البخاري .ومصداقه في كتاب الله  -تعالى ُ { :-قل َّال َأ ُق ُ
ول ل َُك ْم ِع ِندي

الس َت ْك َث ْر ُت ِم َن
َخ َزا ِئ ُن ال َّل ِه َوال َأ ْعل َُم ا ْل َغ ْي َب} [األنعام:
{،]٥٠ول َْو كُ ُ
نت َأ ْعل َُم ا ْل َغ ْي َب ْ
َ
ْـخ ْي ِر} [األعراف.]١٨٨ :
ال َ
 - 2ال ُيظهر خالف ما يبطن:

كان عبد الله بن أبي السرح أحد النفر الذين استثناهم النبي  #من األمان

يوم الفتح؛ لفرط إيذائهم للمسلمني وصدهم عن اإلسالم ،فلما جاء إلى النبي
 #لم يبايعه إال بعد أن شفع له عثمان  -رضي الله عنه  -ثالث ًا .ثم أقبل على
أصحابه فقال« :أما كان فيكم رجل رشيد ،يقوم إلى هذا حني كففت يدي عن
بيعته فيقتله؟» فقالوا :ما ندري ما في نفسك ،أال أومأت إلينا بعينك ! فقال :#

«إنه ال ينبغي لنبي أن تكون له خائنة األعني» .أ خرجه أبو داود والنسائي.
التقول على اهلل  -تعالى :-
 - 3خوفه من ُّ

رسول الله  #إلى ِجن ِ
ُ
صبي
عن عائشة – رضي الله عنها – قالتُ :د ِعي
َازة ٍّ
 البخاري :كتاب املغازي ،باب :شهود املالئكة بدر ًا ،رقم.3779:
 أخرجه أبو داود :كتاب اجلهاد ،باب :قتل األسير وال يعرض عليه اإلسالم ،رقم،2683:
والنسائي :كتاب حترمي الدم ،باب :احلكم في املرتد ،رقم .4067 :وإسناده حسن.
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عصفور ِمن عصافي ِر َ
ُ
اجل َّن ِة،
رسول الله! طو َبى لهذا،
فقلت :يا
ِم َن األنصا ِر.
ُ
ٌ
ِ
ُ
عائشةَّ ،
للجنة
إن الله َخ َلق
غي َر ذلك يا
لم يعملِ ُّ
السو َء ولم ُيدْ ِر ْكه .فقال« :أو ْ
أصالب آبائهم ،وخلق للنا ِر أه ً
أه ً
ِ
ال ،خلقهم لها وهم
ال ،خلقهم لها وهم في

ِ
أصالب آبائهم» أخرجه مسلم.
في

وقال البخاريَ :بابَ :ما َك َ
ان ال َّنبِ ُّي ُ #ي ْس َأ ُل ممِ َّا َل ْم ُينْزَ ْل َع َل ْي ِه فيه ا ْل َو ْح ُي،
ولَ :
َف َي ُق ُ
ال َأ ْد ِري َأ ْو َل ْم ُي ِج ْبَ ،ح َّتى ُينْزَ َل َع َل ْي ِه ا ْل َو ْح ُي َو َل ْم َي ُق ْل بِ َر ْأيٍ َولاَ بِ ِق َي ٍ
اس

ال ا ْب ُن َم ْس ُع ٍ
اك ال َّل ُه} [النساءَ .]١٠٥ :و َق َ
لِ َق ْولِ ِه َ -ت َع َالى { :-بمِ َا َأ َر َ
ود  -رضي الله
وح َف َس َك َت َح َّتى َنزَ َل ْت الآْ َي ُة.
الر ِ
عنه ُ :-سئِ َل ال َّنبِ ُّي َ #ع ِن ُّ
ان ال َّنبِـــي ُ #يس َ
ـــأ ُل ممِ َّا َل ْم َي ْنــ ِز ْل َع َل ْي ِ
ـــو ْحــيَ ،ف َي ُق ُ
( َق ْولهَ ( :باب َما َك َ
ول:
ـــه ا ْل َ
ْ
ُّ
لاَ َأ ْد ِري َ ,أ ْو َل ْم ُي ِج ْب َح َّتى َي ْن ِز َل َع َل ْي ِه ا ْل َو ْحي) َأ ْيَ :ك َ
ان َل ُه إِ َذا ُسئِ َل َع ِن َّ
الش ْيء
وح إِ َل ْي ِه ِف ِ
يه َحالاَ ِن:إِ َّما َأ ْن َي ُق َ
ول :لاَ َأ ْد ِريَ ،وإِ َّم��ا َأ ْن َي ْس ُكت َح َّتى
ا َّل ِذي َل ْم ُي َ

،والمْ ُ َراد بِا ْل َو ْح ِي َأ َع ّم ِم َن المْ ُت ََع َّب ِ
ره،و َقدْ
ــد بِتِلاَ َوتِ ِه َو ِم ْن َغ ْي َ
َي ْأتِيه َب َيان َذلِ َك بِا ْل َو ْح ِي َ
َو َر َد ْت ِف ِ
يه ِعدَّ ة َأ َح ِ
اديث ِم ْن َها َح ِديث ا ِ ْبن ُع َمـر َجا َء َر ُجل إِ َلى ال َّنبِ ِّي َ #ف َق َ
ال:
ال« :لاَ َأ ْد ِري»َ .ف َق َ
ال« :لاَ َأ ْد ِري»َ .ف َأ َتا ُه ِج ْب ِريل َف َس َأ َل ُه َف َق َ
َأ ُّي ا ْلبِ َقاع َخ ْي ٌر؟ َق َ
ال:
انَ ،ولِ ْل َح ِ
ض ِج ْب ِر ُ
اضة .الحْ َ ِديث َأ ْخ َر َج ُه ا ِ ْب ُن ِح َّب َ
يل انْتِ َف َ
«س ْل َر ّبك» َفا ْن َت َف َ
اك ِم َن ْح َوه
َ

ِم ْن َح ِد ِ
،وح ِديث َأبِي
يث ُج َب ْير ا ْب ِن ُم ْط ِ
،و ِفي ا ْل َباب َع ْن َأ َنس ِع ْند ا ِ ْبن َم ْر َد َو ْي ِه َ
عم َ
ُه َر ْي َرة َأ َّن َر ُسول ال َّله َ #ق َ
ار ٌة لأِ َ ْه ِل َها َأ ْم لاَ »ُ .ه َو ِع ْند
الَ « :ما َأ ْد ِري الحْ ُ دُ و َد َك َّف َ

 أخرجه مسلم :كتاب القدر ،باب :معنى كل مولود يولد على فطرة ،رقم.2662:
 صحيح البخاري :كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب :ما كان النبي  #يسأل مما لم ينـزل
عليه الوحي ،...واحلديث الذي في الباب رقمه.7309:
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الدَّ َار ُق ْطنِ ِّي َوالحْ َ ِ
اكم).
 - 4ال يدري ماذا سيكون حظه عند اهلل:
وملا توفي عثمان بن مظعون  -رضي الله عنه  -قالت أم العالء – امرأة من

األنصار  :-رحمة الله عليك أبا السائب ،فشهادتي عليك لقد أكرمك الله.
فقال « : #وما يدريك أن الله أكرمه؟» فقالت :بأبي أنت يا رسول الله ،فمن
يكرمه الله؟ قال :أما هو فقد جاءه اليقني ،والله إني ألرجــــو له اخليـــــر ،والله

ما أدري وأنا رسول ما يفعل بي».قالت :فوالله ال أزكي أحد ًا بعده أبد ًا .أخرجه

الر ُس ِل
البخاري ،ومصداقه في كتاب الله  -تعالى { :-قُلْ َما كُ ُ
نت ب ِْد ًعا ِّم َن ُّ
َو َما َأ ْدرِي َما ُي ْف َعلُ بِي َوال ب ُِك ْم} [األحقاف.]٩ :
أتراه لو كان حني يتحامى الكذب يتحاماه دها ًء وسياس ًة ،خشية أن يكشف

الغيب قريب ًا أو بعيد ًا عن خالف ما يقول ،ما الذي كان مينعه أن يتقول ما يشاء

في شأن ما بعد املوت ،وهو ال يخشى من يراجعه فيه ،وال يهاب حكم التاريخ
عليه؟ بل منعه ُ
اخللق العظيم ،وتقدير املسؤولية الكبرى أمام حاكم آخر أعلى من

ني َ )#!٦!#ف َل َنق َُّص َّن َعل َْيهِ م
ين ُأ ْر ِسلَ إل َْيهِ ْم َو َل َن ْس َئل ََّن ال ُْـم ْر َس ِل َ
التاريخ وأهله { َف َل َن ْس َئل ََّن ا َّل ِذ َ
ني} [األعراف.]٧ - ٦ :
ِب ِعل ٍْم َو َما كُ َّنا غَ ا ِئ ِب َ

 فتح الباري ،البن حجر (.)303/13
 في كتاب اجلنائز،باب :الدخول على امليت بعد املوت إذا أدرج في األكفان،رقم.1186:
 النبأ العظيم ،ص  ،36-34وقد زدت بعض الزيادات.

املبحث األول :األدلة على صدق الرسول #

69

الدليل الثامن :صدقه :#

نذر َع ِشير َت َك َ
َ
اس َ -ر ِض َي ال َّل ُه َع ْن ُه َما َ -ق َ
فع ْن ا ْب ِن َع َّب ٍ
األ ْق َربِنيَ
َ
ال :لمَ َّا َنزَ َل ْت َوأ ِ ْ
َ
َو َر ْه َط َك ِم ْن ُه ْم المْ ُ ْخ َل ِصنيَ َخ َر َج َر ُس ُ
الص َفا َف َهت َ
َفَ « :يا
ول ال َّل ِه َ #ح َّتى َص ِعدَ َّ

اجت ََم ُعوا إِ َل ْي ِهَ ،ف َق َ
الَ «:يا َبنِي ُفلاَ ٍن
َص َب َ
احا ْه»َ .ف َقا ُلواَ :م ْن َه َذا؟ فقالوا :محمدَ .ف ْ
َيا َبنِي ُفلاَ ٍن َيا َبنِي ُفلاَ ٍن َيا َبنِي َع ْب ِد َمن ٍ
َاف َيا َبنِي َع ْب ِد المْ ُ َّط ِل ِ
اجت ََم ُعوا إِ َل ْي ِه،
ب» َف ْ
ال َ
َف َق َ
«:أ َر َأ ْي ُت ْم إِ ْن َأ ْخ َب ْر ُت ُك ْم َأ َّن َخ ْي ً
ال َت ْخ ُر ُج ِم ْن َس ْف ِح َه َذا الجْ َ َبلِ َأ ُك ْن ُت ْم ُم َصدِّ ِق َّي؟»
اب َش ِد ٍ
يد»َ .ق َ
َقا ُلواَ :ما َج َّر ْبنَا َع َل ْي َك َك ِذب ًاَ .ق َ
الَ « :فإِ ِّني َن ِذ ٌير َل ُك ْم َبينْ َ َيدَ ْي َع َذ ٍ
ال
َأ ُبو َل َه ٍ
بَ :ت ّب ًا َل َك َما َج َم ْع َتنَا إِلاَّ لِ َه َذا؟! ُث َّم َق َام َفنَزَ َل ْتَ { :ت َّب ْت َي َدا َأبِي َل َه ٍب َو َت ّب}
[املسد. ]١ :
فانظر إلى قولهم( :ما جربنا عليك كذب ًا) ،يعني :وال حتى مرة واحدة،

قيلت هذه الكلمة أمام هذه اجلموع ،ولم ينكرها أحد ،مع أنه عاشرهم أربعني

سنة قبل أن يبعث ،ومع هذا ما جربوا عليه كذب ًا قط.

بل حتى من لم يعرفه كان إذا رآه علم أنه صادق:
َع ْن َع ْب ِد ال َّل ِه ْب ِن َسلاَ ٍم َق َ
ال:لمَ َّا َق ِد َم َر ُس� ُ
اس
�ول ال َّل ِه  #المْ َ ِدي َن َة ،انجْ َ َف َل ال َّن ُ
ول ال َّل ِه َ ،#ف ِج ْئ ُت ِفي ال َّن ِ َ
يلَ :ق ِد َم َر ُس ُ
إِ َل ْي ِهَ ،و ِق َ
اس َت ْث َب ُّت َو ْج َه
اس لأِ ن ُْظ َر إِ َل ْي ِه َف َل َّما ْ
َ
َر ُس ِ
،و َك َ
س بِ َو ْج ِه َك َّذ ٍ
ان َأ َّو ُل َش ْي ٍء َت َك َّل َم بِ ِه
اب َ
ول ال َّل ِه َ #ع َر ْف ُت أ َّن َو ْج َه ُه َل ْي َ
«:أ ُّي َها ال َّن ُ َ
ال َ
َأ ْن َق َ
السلاَ َمَ ،و َأ ْط ِع ُموا َّ
اس نِ َي ٌام،
الط َع َامَ ،و َص ُّلوا َوال َّن ُ
اس أ ْف ُشوا َّ
 متفق عليه؛ البخاري :تفسير القرآن ،باب :تباب خسران وتتبيب تدمير،رقم .4687:ومسلم:
{و َأ ِنذ ْر َع ِش َير َت َك ا َأل ْق َر ِب َني} [الشعراء ،]٢١٤ :رقم.208:
اإلميان ،باب :قوله  -تعالى َ :-
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َتدْ ُخ ُلوا الجْ َ َّن َة بِ َسلاَ ٍم».
يقول ابن رواحة – رضي الله عنه :-
آيات ٌ
مبينة
لو لم تكن فيه ٌ

كانت بداهته تنبيك باخلبر



�ن َع َّب ٍ
ومــن سمــع كــالمه علم صدقه؛ فقد روي َع� ْ�ن ا ْب� ِ
اس  -رضي الله
عنهما َ
ان ِم ْن َأزْ ِد َشنُو َء َةَ ،و َك َ
:أ َّن ِض َماد ًا َق ِد َم َم َّك َةَ ،و َك َيح،
الر ِ
ان َي ْر ِقي ِم ْن َه ِذ ِه ِّ
ال َ
ُونَ .ف َق َ
َف َس ِم َع ُس َف َها َء ِم ْن َأ ْهلِ َم َّك َة َي ُقو ُل َ
ون:إِ َّن ُم َح َّمد ًا َم ْجن ٌ
:ل ْو َأ ِّني َر َأ ْي ُت َه َذا
الر ُج َل َل َع َّل ال َّل َه َيشْ ِف ِ
الَ :ف َل ِق َي ُه َف َق َ
يه َع َلى َيدَ َّيَ .ق َ
الَ :يا ُم َح َّمدُ إِ ِّني َأ ْر ِقي ِم ْن َه ِذ ِه
َّ
يحَ ،وإِ َّن ال َّل َه َيشْ ِفي َع َلى َي ِدي َم ْن َشا َءَ ،ف َه ْل َل َك؟ َف َق َ
ال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه «:#إِ َّن
الر ِ
ِّ
الحْ َ ْمدَ لِ َّل ِه َن ْح َمدُ ُه َو َن ْست َِعين ُُه َم ْن َي ْه ِد ِه ال َّل ُه َفلاَ ُم ِض َّل َل ُهَ ،و َم ْن ُي ْض ِل ْل َفلاَ َه ِ
اد َي َل ُه،
َو َأ ْش َهدُ َأ ْن لاَ إِ َل َه إِلاَّ ال َّل ُه َو ْحدَ ُه لاَ َش ِر َ
يك َل ُه َو َأ َّن ُم َح َّمد ًا َع ْبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُهَ ،أ َّما َب ْعدُ ».
الَ :ف َق َ
َق َ
الَ :أ ِعدْ َع َل َّي َك ِل َماتِ َك َه��ؤُ لاَ ِءَ .ف َأ َعا َد ُه َّن َع َل ْي ِه َر ُس ُ
ول ال َّل ِه  #ثَلاَ َث
َم َّر ٍ
الَ :ف َق َ
ات َق َ
الس َح َر ِةَ ،و َق ْو َل ُّ
الش َع َر ِاء،
الَ :ل َقدْ َس ِم ْع ُت َق ْو َل ا ْل َك َهن َِةَ ،و َق ْو َل َّ
الَ :ف َق َ
وس ا ْل َب ْح ِرَ .ق َ
ال:
َف َما َس ِم ْع ُت ِمث َْل َك ِل َماتِ َك َهؤُ لاَ ِءَ ،و َل َقدْ َب َلغْ َن َن ُ
اع َ

 أخرجه اإلمام أحمد ( .)23272والترمذي :كتاب صفة القيامة والرقائق والورع،
رقم .2485:وابن ماجه :كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ،باب :ما جاء في قيام الليل،
رقم .1334:والدارمي :كتاب الصالة ،باب :فضل صالة الليل ،رقم .1460:وإسناده

صحيح ،صححه الترمذي واأللباني (صحيح الترمذي )303/2 :وعبد القادر األرناؤوط
(جامع األصول )551/9 :وغيرهم.

 انظر :ديوان عبد الله بن رواحة( ،ص  ،)95جمع ودراسة وحتقيق :د .حسن محمد باجودة،
القاهرة ،مكتبة التراث.1972 ،
 أي :عمق البحر.
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َه ِ
الَ :ف َبا َي َع ُه َف َق َ
ات َيدَ َك ُأ َبايِ ْع َك َع َلى الإْ ِس�لا ِمَ .ق َ
ال َر ُس� ُ
«:#و َع َلى
�ول ال َّل ِه
َ
:و َع َلى َق ْو ِميَ .ق َ
َق ْو ِم َك؟» َق َ
الَ :ف َب َع َث َر ُس ُ
ول ال َّل ِه َ #س ِر َّي ًة َف َم ُّروا بِ َق ْو ِم ِه،
ال َ
ال َص ِ
شَ :ه ْل َأ َص ْب ُت ْم ِم ْن َ ُه��ؤلاَ ِء َش ْيئ ًاَ .ف َق َ
َف َق َ
الس ِر َّي ِة لِ ْل َج ْي ِ
ال َر ُج� ٌ�ل ِم ْن
اح ُب َّ
وها؛ َفإِ َّن َهؤُ لاَ ِء َق ْو ُم ِض َم ٍ
ا ْل َق ْو ِمَ :أ َص ْب ُت ِم ْن ُه ْم ِم ْط َه َر ًةَ .ف َق َ
اد).
:ر ُّد َ
ال ُ
إذن:من عاشره شهد بصدقه ،ومن رآه من أول وهلة شهد بصدقه،ومن

سمع كالمه شهد بصدقه ،وم��ن سمع عنه ول��م ي��ره – كحال هرقل  -شهد

بصدقه ،وعدوه – كأبي سفيان  -شهد بصدقه ،فهل بعد هذا مطعن فيه؟

وم��ن املعلوم ض���رورة أن��ه ال ميكن لرجل ك���اذب ،م���داوم على الكذب،

ويدعي كل يوم أنه أتاه وحي جديد من الله  -تعالى ،ومع هذا لم يستطع أحد
أن يالحظ ذلك عليه ويعرف حقيقته ،فإنه من كان في قلبه خالف ما يبطن فال

بد أن يزل ،وأن تعرف حقيقته بفلتات لسانه وحلن قوله ،كما قال  -تعالى  -عن

َـح ِن ا ْلق َْولِ َوال َّل ُه
{ول َْو َن َش ُاء َأل َر ْي َناكَ ُه ْم َف َل َع َر ْف َت ُهم ب ِِس َيما ُه ْم َو َل َت ْع ِر َف َّن ُه ْم ِفي ل ْ
املنافقنيَ :
َي ْعل َُم َأ ْع َمال َُك ْم} [محمد.]٣٠ :
أسر أحد
وقد روي عن عثمان بن عفان  -رضي الله عنه  -أنه قال( :ما َّ

سريرة إال أبداها على صفحات وجهه وفلتات لسانه).

 أخرجه مسلم :كتاب اجلمعة ،باب :تخفيف الصالة واخلطبة،رقم.868:

 ذكره ابن تيمية في اجلواب الصحيح ( )487/6ولم يذكر من خرجه ،وكذا ذكره ابن مفلح في
الفروع ( )153/1ولم يعزه ملصدر ،ولم أجده بعد طول عناء في البحث في مظانه ،ولكن املعنى
صحيح على كل حال.
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(واع��ل��م أن��ك مهما أزح��ت عن نفسك راح��ة اليقني ،وأرخ��ي��ت لها عنان

الشك ،وتركتها تفترض أسوأ الفروض في الواقعة الواحدة ،واحلادثة الفذة

من هذه السيرة املكرمة ،فإنك متى وقفت منها على مجموعة صاحلة ،ال متلك
أن تدفع هذا اليقني عن نفسك ،إال بعد أن تتهم وجدانك وتشك في سالمة

عقلك ،فنحن قد نرى الناس يدرسون حياة الشعراء في أشعارهم ،فيأخذون

عن الشاعر من كالمه صورة كاملة؛ تتمثل فيها عقائده ،وعوائده ،وأخالقه،
ومجرى تفكيره ،وأسلوب معيشته ،وال مينعهم زخ��رف الشعر وط�لاؤه عن

استنباط خيلته ،وكشف رغوته عن صريحه؛ ذلك أن للحقيقة قوة غالبة

تنفذ من ُحجب الكتمان ،ف ُتقرأ بني السطور و ُتعرف في حلن القول ،واإلنسان
مهما أمعن في تصنعه ومداهنته ال يخلو من فلتات في قوله وفعله ،تنم على
طبعه إذا ُأ ِ
حفظ أو ُأحرج ،أو احتاج أو ظفر ،أو خال مبن يطمئن إليه.
ومهما تكن عند امرئ من خليقة

لم
وإن خالها تخفى على الناس ُت ْع ِ

فما ظنك بهذه احلياة النبوية ،التي تعطيك في كل حلقة من حلقاتها مرآة

صافية لنفس صاحبها ،فتريك باطنه من ظاهره ،وتريك الصدق واإلخالص
ماث ً
ال في كل قول من أقواله وكل فعل من أفعاله .بل كان الناظر إليه إذا قويت
فطنته وحسنت فراسته ،يرى أخالقــه العالــية تلــوح فــي محيــاه ولو لــم يتكلم

 استنباط خيلته :اخليلة في اللغة هي الكبر ،ولكن اشتقاقات فعل خال يخيل تظهر معاني اخلفاء
واالستشكال والتلون ،فهنا قد تعني كلمة (استنباط خيلته) :فهم وإظهار ما يراد إخفاؤه.
 كشف رغوته عن صريحه :الرغوة هي ما يكون فوق اللنب عند صبه في اإلناء [أي :الفقاقيع]،
والصريح هو اللنب اخلالص ،وهذا التعبير يعني إجما ً
ال :كشف الزيف عن احلقيقة.
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أو يعمل .ومن هنا كان كثير ممــن شـــرح الله صــدورهم لإلســالم ال يســألون
رسول الله  #على ما قال برهان ًا؛ فمنهم العشير الذي عرفه بعظمة سيرته،

ومنهم الغريب الذي عرفه بسيماه في وجهه) كما حصل لعبد الله بن سالم
 -رضي الله عنه.

ثم إن الكاذب لو استطاع أن يكذب على كل الناس؛ فإنه لن يكذب على

نفسه ويصدِّ ُق كذبه.

ومن هذه األمثلة على هذه احلقيقة قوله  -تعالى َ { :-يا َأ ُّي َها ال َّر ُس ُ
ول َب ِّل ْغ َما

اس َّإن ال َّل َه ال
ُأ ِنز َل إل َْي َك ِمن َّر ِّب َك َوإن َّل ْم َت ْف َعلْ ف ََما َب َّل ْغ َت ر َِسا َل َت ُه َوال َّل ُه َي ْع ِص ُم َك ِم َن ال َّن ِ
ين} [املائدة.]٦٧ :
َي ْه ِدي ا ْلق َْو َم ال َْكا ِف ِر َ

َع ْن َعائِ َش َة َق َال ْت َ
:ك َ
{وال َّل ُه
ان ال َّنبِ ُّي ُ #ي ْح َر ُ
س َح َّتى َنزَ َل ْت َ ِه��ذ ِه الآْ َيَ��ةَ :
ول ال َّل ِه َ #ر ْأ َس ُه ِم ْن ا ْل ُق َّب ِةَ ،ف َق َ
اس} [املائدةَ ،]٦٧ :ف َأ ْخ َر َج َر ُس ُ
ال
َي ْع ِص ُم َك ِم َن ال َّن ِ
اس ان َْص ِر ُفوا َف َقدْ َع َص َمنِي ال َّل ُه» ،فهل هذا فعل كاذب ،كيف
َل ُه ْمَ «:يا َأ ُّي َها ال َّن ُ
لكاذب أن يطرد الذين يحرسونه بزعم أن الله سيعصمه ،وهو يعلم في قرارة
ذاته كذب نفسه،والعرب قد رمته عن قــوس واحدة تتربص له في كل طريق،

أال يخاف أن يغتال؟!

إن هذا األمر ال يفعله إال رجل صادق ،يأوي إلى ركن شديد ،واثق من أن
 العشير :الزوج أو املعاشر أو الصديق القريب ،ومن هؤالء أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
 النبأ العظيم ،ص.38:

 أخرجه الترمذي :كتاب تفسير القرآن ،باب :من سورة املائدة ،رقم ،3046:وحسنه األلباني
(صحيح الترمذي ،رقم.)2440:
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الذي أرسله سيحميه من كل املخاطر.
ومن هذا الباب حديث َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد ال َّله  -رضي الله عنهما َ -ق َ
الَ :غزَ ْو َنا َم َع
ول ال َّل ِه ِ #في َو ٍاد َكثِي ِر ا ْل ِع َض ِ
ول ال َّل ِه َ #غ ْز َو ًة ِق َب َل نجَ ْ ٍدَ ،ف َأ ْد َر َكنَا َر ُس ُ
َر ُس ِ
ــاه،
ول ال َّل ِه  #تحَ ْ َت َش َج َر ٍة َف َع َّلقَ َس ْي َف ُه بِ ُغ ْص ٍن ِم ْن َأ ْغ َصانِ َهاَ .ق َ
َفنَــزَ َل َر ُس ُ
الَ :و َت َف َّر َق
ــاس ِفي ا ْل� َ�و ِادي َي ْست َِظ ُّل َ
ون بِ َّ
ــن ا ْل ُــمشْ ــ ِر ِكنيَ َو َس ْي ُف
الش َج ِرَ ،ف َجــا َء َر ُج� ٌ�ل ِم َ
ال َّن ُ

ـــهَ ،ف َق َ
ـــق بِ َش َج َــر ٍةَ ،ف َأ َخ َ
َر ُس ِ
ــذ َس ْي َ
ول ال َّل ِه ُ #م َع َّل ٌ
ـــال
ـــف َنبِ ِّي ال َّل ِه َ #ف ْ
َــر َط ُ
اخت َ
الَ :ف َم ْن يمَ ْن َُع َك ِمنِّي؟ َق َ
ال«:لاَ »َ .ق َ
ول ال َّل ِه َ :#أ َت َخا ُفنِي؟ َق َ
لِ َر ُس ِ
ال«:ال َّل ُه يمَ ْن َُعنِي
ول ال َّل ِه َ #ف ِج ْئنَاَ ،فإِ َذا َأ ْع َرابِ ٌّي َق ِ
ِم ْن َك»َ .و َب ْينَا َن ْح ُن َك َذلِ َك إِ ْذ َد َعا َنا َر ُس ُ
اعدٌ َبينْ َ
َيدَ ْي ِه َف َق َ
است َْي َق ْظ ُت َو ُه َو َقائِ ٌم َع َلى
ال« :إِ َّن َه َذا َأ َتانِي َو َأ َنا َنائِ ٌم َف ْ
اخت ََر َط َس ْي ِفيَ ،ف ْ
َر ْأ ِسي ُم ْخ َت ِر ٌط َص ْلت ًاَ ،ق َ
الَ :م ْن يمَ ْن َُع َك ِمنِّي؟ ُق ْل ُت«:ال َّل ُهَ ،ف َشا َم ُه – يعني:
الَ :و َل ْم ُي َع ِ
أدخله في غمده ُ -ث َّم َق َعدَ َف ُه َو َه َذا»َ .ق َ
اق ْب ُه َر ُس ُ
ول ال َّل ِه .#

(ومن أعظم الوقائع تصديق ًا لهذا النبأ احلق ،ذلك املوقف املدهش الذي

وقفه النبي  #في غزوة حنني ،منفرد ًا بني األع��داء ،وقد انكشف املسلمون

وولوا مدبرين ،فطــفــق هــو يــركــض بغلتــه إلــى جــهــة العــدو ،والعبــاس بن
عبد املطلب  -رضي الله عنه  -آخذ بلجامها يكفها إراد َة أال تسرع ،فأقبل

 ِ
الع َضا ُه :كل شجرة له شوك ُ
صغر أو ُكبر .واحدتهِ :ع َض َاه ُة .املعجم الوسيط (ع ض و).
 اخترط السيفْ :اس َت َّله .القاموس احمليط (خ ر ط).
ُ
 ُ
صقيل ٍ
والص ْلت :البارز .املعجم الوسيط (ص ل ت).
سيف َص ْلت:
ماضَّ .

 متفق عليه؛ البخاري:كتاب املغازي،باب :غزوة بني املصطلق ،رقم .3908 :ومسلم :كتاب
صالة املسافرين وقصرها،باب:صالة اخلوف ،رقم.843:
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املشركون إلــى رسول الله  ،#فلما غشوه لم يفر ولم ينكص ،بل نزل عن

بغلته كأمنا ميكنهم من نفسه ،وجعل يقول«:أنا النبي ال كذب ..أنا ابن عبد
املطلب» .كأمنا يتحداهم ويدلهم على مكانه ،فوالله ما نالوا منه ني ً
ال ،بل أ َّيده

الله بجندهَّ ،
وكف عنه أيديهم بيده).

 متفق عليه؛ البخاري :كتاب اجلهاد والسير ،باب:من قال :خذها وأنا ابن فالن ،رقم.2877:
ومسلم:كتاب اجلهاد والسير،باب :في غزوة حنني،رقم.1776:
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الدليل التاسع :كثرة زوجاته :#
من لطيف االستدالل – في هذا املقام  -استدالل بعضهم لصدقه بزواجه من

أكثر من تسع نسوة؛ ووجه ذلك أن اإلنسان الكاذب قد يستطيع أن يتحرز من

الناس في حياته اخلارجية ،بحيث ال يستطيع أحد أن يجد عليه كذب ًا ،لكن هذا
ال يحصل لإلنسان مع زوجته؛ فإن العادة جرت بسقوط الكلفة وانبساط الرجل

مع أهله ،وزوجته أعلم الناس بحاله ،لكن ملا كان احتمال أن هذه الزوجة
تتــواطأ مع زوجهــا في إخفـــاء كــذبه؛ إذن للنبي  #أن يكثــر مـن األزواج،

فالنبي  #مع كثرة أزواجه لم تنقل إحداهن عن حياته اخلاصة إال كل كمال ميكن

أن يوصف به إنسان ،فلو أمكن أن تتواطأ واحدة ،فإنه ال ميكن أن يتواطأن كلهن
على ستر كذبه – وحاشاه  -وإخفاء عيبه فهذا في غاية من البعد ،ال سيما أن

بعضهن كصفية بنت حيي بن أخطب ،التي تزوجها بعد أن حارب قومها ،وقتل
منهم الكثير بل قتل زوجها وأباها وعمها ،ثم سباها ثم أعتقها وتزوجها،وأم

حبيبة كان متزوج ًا بها وهو يحارب أباها أبا سفيان ،وجويرية بنت احلارث كانت

من سبايا بني املصطلق ،ثم أعاناها على مكاتبتها وتزوجها ،ألم يكن لهؤالء
النسوة أكبر دافع للثأر منه ،ولو بتشويه صورته بعد موته؟ بلى ،ولكن كل هذا
لم يحصل فدل على صدقه.

 انظر في ترجمة أمهات املؤمنني:روائع البيان في تفسير آيات األحكام من القرآن ،حملمد علي
الصابوني (ص.)316-307
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الدليل العاشر :جوابه احلاضر على أسئلة املشككني:

من أد َّل��ة ص��دق النبي  #جوابه احلاضر على األسئلة املفاجئة التي كان

يواجهه بها املشككون في صدقه ،وال يتأتى ذلك لشخص كاذب مهما أوتي من

فطنة ،بل ال يصدر إال عن نبي مؤيد بوحي من السماء ،فمن أمثلة ذلك:

ــع َع ْبــدُ ال َّل ِ
ــس  -رضــي الله عنــه َ -ق َ
َع ْن َأ َن ٍ
ــه ْب ُن َســلاَ ٍم بِ ُقـــدُ و ِم
ــالَ :س ِم َ
ض َي ْخ َت ِر ُفَ ،ف َأ َتى ال َّنبِ َّي َ ،#ف َق َ
َر ُس ِ
ال:إِ ِّني َســائِ ُل َ
ــول ال َّل ِه َ ،#و ْه َو ِفي َأ ْر ٍ
ــك
َ َ
ش��ر ِ
ــن ثَلاَ ٍ
اع ِة؟ َو َما َأ َّو ُل َط َعا ِم َأ ْهلِ
الس َ
َع ْ
ث لاَ َي ْع َل ُم ُه َّن إِلاَّ َنبِ ٌّي؛ َف َما أ َّو ُل أ ْ َ
اط َّ
الجْ َ َّن ِة؟ َو َما َي ْن ِز ُع ا ْل َو َلدُ إِ َلى َأبِ ِ
يه َأ ْو إِ َلى ُأ ِّم ِه؟...احلديث السابق.

ول ال َّل ِه َ #ق َ
:ك ْن ُت َقائِم ًا ِع ْندَ َر ُس ِ
ان َم ْو َلى َر ُس ِ
ال ُ
وعن َث ْو َب َ
ول ال َّل ِه َ #ف َجا َء
َح ْب ٌر ِم ْن َأ ْح َبا ِر ا ْل َي ُه ِ
ود َف َق َ
:السلاَ ُم َع َل ْي َك َيا ُم َح َّمدُ َ .فدَ َف ْع ُت ُه َد ْف َع ًة َكا َد ُي ْص َر ُع
ال َّ
ال ا ْل َي ُه ِ
ول ال َّل ِه؟ َف َق َ
ول َيا َر ُس َ
ِم ْن َها َف َق َ
ال :لِ َم َتدْ َف ُعنِي؟ َف ُق ْل ُتَ :ألاَ َت ُق ُ
ود ُّي :إِنمَّ َا
اس ِم ِه ا َّل ِذي َس َّما ُه بِ ِه َأ ْه ُل ُهَ .ف َق َ
ال َر ُس ُ
اس ِمي ُم َح َّمدٌ ا َّل ِذي
ول ال َّل ِه « :#إِ َّن ْ
َندْ ُعو ُه بِ ْ
ال ا ْل َي ُه ِ
ود ُّيِ :ج ْئ ُت َأ ْس َأ ُل َكَ .ف َق َ
َس َّمانِي بِ ِه َأ ْه ِلي»َ .ف َق َ
ال َل ُه َر ُس� ُ
�ول ال َّل ِه :#
َ
ول ال َّل ِه  #بِ ُع ٍ
«أ َي ْن َف ُع َك َش ْي ٌء إِ ْن َحدَّ ْث ُت َك؟» َق َ
الَ :أ ْس َم ُع بِ ُأ ُذ َن َّيَ .فن ََك َت َر ُس ُ
ود
ال ا ْل َي ُه ِ
«:س ْل»َ .ف َق َ
َم َع ُهَ ،ف َق َ
ود ُّيَ :أ ْي َن َي ُك ُ
اس َي ْو َم ُت َبدَّ ُل الأْ َ ْر ُ
ض َغ ْي َر
ال َ
ون ال َّن ُ
ون الجْ ِ ْس ِر»َ .ق َ
ات؟ َف َق َ
ال َر ُس ُ
«ه ْم ِفي ُّ
الظ ْل َم ِة ُد َ
الأْ َ ْر ِ
ال:
الس َم َو ُ
ول ال َّل ِه ُ :#
ض َو َّ
ال ا ْل َي ُه ِ
ين»َ .ق َ
از ًة؟ َق َ
الُ « :ف َق َر ُاء المْ ُ َه ِ
اس إِ َج َ
َف َم ْن َأ َّو ُل ال َّن ِ
ود ُّيَ :ف َما تحُ ْ َف ُت ُه ْم
اج ِر َ
 أخرجه البخاري :كتاب تفسير القرآن ،باب :من كان عدو ًا جلبريل ،رقم.4210:
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ون»َ .ق َ
ون الجْ َ َّن َة؟ َق َ
الِ « :ز َيا َد ُة َكبِ ِد ال ُّن ِ
ِحنيَ َيدْ ُخ ُل َ
الَ :ف َما ِغ َذاؤُ ُه ْم َع َلى إِ ْث ِر َها؟
ان َي ْأ ُك ُل ِم ْن َأ ْط َر ِاف َها»َ .ق َ
َق َ
الُ «:ي ْن َح ُر َل ُه ْم َث ْو ُر الجْ َ َّن ِة ا َّل ِذي َك َ
الَ :ف َما َش َرا ُب ُه ْم َع َل ْي ِه؟
ال ِ
:صدَ ْق َتَ .ق َ
ال»َ .ق َ
َق َ
«:م ْن َعينْ ٍ ِف َيها ُت َس َّمى َس ْل َسبِي ً
الَ :و ِج ْئ ُت َأ ْس َأ ُل َك َع ْن
ال َ
ض ،إِلاَّ َنبِ ٌّي َأ ْو َر ُج ٌل َأ ْو َر ُجلاَ ِنَ .ق َ
َش ْي ٍء لاَ َي ْع َل ُم ُه َأ َحدٌ ِم ْن َأ ْهلِ الأْ َ ْر ِ
الَ « :ي ْن َف ُع َك
الِ :ج ْئ ُت َأ ْس َأ ُل َك َع ْن ا ْل َو َل ِد؟َ ،ق َ
الَ :أ ْس َم ُع بِ ُأ ُذ َن َّيَ .ق َ
إِ ْن َحدَّ ْث ُت َك؟»َ .ق َ
الَ «:م ُاء
الر ُجلِ َأ ْب َي ُ
الر ُجلِ َمنِ َّي المْ َ ْر َأ ِة َأ ْذ َك َرا
ض َو َم ُاء المْ َ ْر َأ ِة َأ ْص َف ُرَ ،فإِ َذا ْ
اجت ََم َعا َف َعلاَ َمنِ ُّي َّ
َّ
َ
ال ا ْل َي ُه ِ
ود ُّي َ
الر ُجلِ آ َن َثا ب ِ��إ ْذ ِن ال َّل ِه»َ .ق َ
:ل َقدْ
بِ�إِ ْذ ِن ال َّل ِهَ ،وإِ َذا َعلاَ َمنِ ُّي المْ َْ��رأ ِة َمنِ َّي َّ
َ
َصدَ ْق َت َوإِ َّن َك َل َنبِ ٌّيُ .ث َّم ان َْص َر َف َف َذ َه َب َف َق َ
ال َر ُس ُ
«:#ل َقدْ َس َأ َلنِي َه َذا
ول ال َّل ِه
َع ِن ا َّل ِذي َس َأ َلنِي َع ْن ُهَ ،و َما لِي ِع ْل ٌم بِ َش ْي ٍء ِم ْن ُه َح َّتى َأ َتانِ َي ال َّل ُه بِ ِه.

قال:ح َض َر ْت ِع َصا َب ٌة ِم َن ا ْل َي ُه ِ
وعن ا ْب ِن َع َّب ٍ
ود َنبِ َّي
اس  -رضي الله عنه -
َ
ال َّل ِه َ #ي ْوم ًاَ ،ف َقا ُلواَ :يا َأ َبا ا ْل َق ِ
اس ِم َحدِّ ْثنَا َع ْن ِخلاَ ٍل َن ْس َأ ُل َك َع ْن ُه َّن ،لاَ َي ْع َل ُم ُه َّن
إِلاَّ َنبِ ٌّي َق َ
وب
اج َع ُلوا لِي ِذ َّم َة ال َّل ِهَ ،و َما َأ َخ َذ َي ْع ُق ُ
الَ :
«س ُلونِي َع َّما ِش ْئ ُت ْمَ ،و َل ِك ِن ْ
السلاَ م َ -ع َلى َبنِ ِ
يهَ ،لئِ ْن َحدَّ ْث ُت ُك ْم َش ْيئ ًا َف َع َر ْف ُت ُمو ُه َل ُتتَابِ ُعنِّي َع َلى الإْ ِ ْسلاَ ِم».
 َع َل ْي ِه ََّقا ُلواَ :ف َذلِ َك َل َكَ .ق َ
الَ «:ف َس ُلونِي َع َّما ِش ْئ ُت ْم»َ .قا ُلواَ :أ ْخبِ ْر َنا َع ْن َأ ْر َب ِع ِخلاَ ٍل
َنس َأ ُل َك َع ْن ُه َّن َ
؛أ ْخبِ ْر َنا َأ ُّي َّ
الط َعا ِم َح َّر َم إِ ْس َرائِ ُ
يل َع َلى َن ْف ِس ِه ِم ْن َق ْبلِ َأ ْن ُتن ََّز َل ال َّت ْو َرا ُة؟
ْ
َ
ون َّ
الذ َك ُر ِم ْن ُه؟ َو َأ ْخبِ ْر َنا َك ْي َ
الر ُجلِ َك ْي َ
َو َأ ْخبِ ْر َنا َك ْي َ
ف َي ُك ُ
ف َه َذا
ف َم ُاء المْ َ ْرأ ِة َو َم ُاء َّ

،و َم ْن َولِ ُّي ُه ِم َن المْ َلاَ ئِ َك ِة؟ َق َ
الَ «:ف َع َل ْي ُك ْم َع ْهدُ ال َّل ِه َو ِمي َثا ُق ُه َلئِ ْن
ال َّنبِ ُّي الأْ ُ ِّم ُّي ِفي ال َّن ْو ِم َ
اقَ .ق َ
َأ َنا َأ ْخ َب ْر ُت ُك ْم َل ُتتَابِ ُعنِّي»َ .ق َ
الَ :ف َأ ْع َط ْو ُه َما َشا َء ِم ْن َع ْه ٍد َو ِمي َث ٍ
الَ « :ف َأن ُْشدُ ُك ْم
 أخرجه مسلم :كتاب احليض ،باب :بيان صفة مني الرجل واملرأة ،رقم.315:
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ون َأ َّن إِ ْس َرائِ َ
وسى َ #ه ْل َت ْع َل ُم َ
وب َ -ع َل ْي ِه
يل َي ْع ُق َ
بِا َّل ِذي َأ ْن��زَ َل ال َّت ْو َرا َة َع َلى ُم َ
ض َم َرض ًا َش ِديد ًاَ ،و َط َ
السلاَ م َ -م ِر َ
ال َس َق ُم ُهَ ،فن ََذ َر لِ َّل ِه َن ْذر ًا َلئِ ْن َش َفا ُه ال َّل ُه َت َع َالى
َّ
ان َأ َح َّب َّ
اب إِ َل ْي ِه َو َأ َح َّب َّ
الط َعا ِم إِ َل ْي ِهَ ،و َك َ
الش َر ِ
ِم ْن َس َق ِم ِه َل ُي َح ِّر َم َّن َأ َح َّب َّ
الط َعا ِم إِ َل ْي ِه
اب إِ َل ْي ِه َأ ْل َبا ُن َها؟» َقا ُلوا:ال َّل ُه َّم َن َع ْمَ .ق َ
لحُ ْ َم َ
الش َر ِ
ال«:ال َّل ُه َّم ْ
ان الإْ ِبِلِ َو َأ َح ُّب َّ
اش َهدْ

وسىَ ،ه ْل
َع َل ْي ِه ْمَ ،ف َأن ُْشدُ ُك ْم بِال َّل ِه ا َّل ِذي لاَ إِ َل َه إِلاَّ ُه َو ا َّل ِذي َأ ْنزَ َل ال َّت ْو َرا َة َع َلى ُم َ
َت ْع َل ُم َ َ
ض َغ ِل ٌ
يقَ ،ف َأ ُّي ُه َما َعلاَ َك َ
الر ُجلِ َأ ْب َي ُ
يظَ ،و َأ َّن َما َء المْ َ ْر َأ ِة َأ ْص َف ُر َر ِق ٌ
ان
ون أ َّن َما َء َّ
الر ُجلِ َع َلى َم ِ
اء المْ َ ْر َأ ِة َك َ
َل ُه ا ْل َو َلدُ َو َّ
ان َذ َكر ًا بِإِ ْذ ِن ال َّل ِه،
الش َب ُه بِإِ ْذ ِن ال َّل ِه؛ إِ ْن َعلاَ َم ُاء َّ
َوإِ ْن َعلاَ َم ُاء المْ َ ْر َأ ِة َع َلى َم ِ
ان ُأ ْن َثى بِإِ ْذ ِن ال َّل ِه؟»َ .قا ُلوا:ال َّل ُه َّم َن َع ْمَ .ق َ
الر ُجلِ َك َ
ال:
اء َّ
وسىَ ،ه ْل َت ْع َل ُم َ
«ال َّل ُه َّم ْ
ون
اش َهدْ َع َل ْي ِه ْمَ ،ف َأن ُْشدُ ُك ْم بِا َّل ِذي َأ ْنزَ َل ال َّت ْو َرا َة َع َلى ُم َ

َام َق ْل ُب ُه؟»َ .قا ُلوا:ال َّل ُه َّم َن َع ْمَ .ق َ
ال«:ال َّل ُه َّم
َام َع ْينَا ُه َولاَ َين ُ
َأ َّن َه َذا ال َّنبِ َّي الأْ ُ ِّم َّي َتن ُ
ْت الآْ َن َف َحدِّ ْثنَا َم ْن َولِ ُّي َك ِم َن المْ َلاَ ئِ َك ِة َف ِع ْندَ َها نجُ َ ِ
ْ
ام ُع َك َأ ْو
وا:و َأن َ
اش َهدْ »َ .قا ُل َ
ُن َفا ِر ُق َك؟ َق َ
السلاَ م َ -و َل ْم َي ْب َع َث ال َّل ُه َنبِ ّي ًا َق ُّط إِلاَّ
الَ «:فإِ َّن َولِ ِّي َي ِج ْب ِر ُ
يل َ -ع َل ْي ِه َّ
ان َولِ ُّي َك ِس َوا ُه ِم َن المْ َلاَ ئِ َك ِة َلتَا َب ْعن َ
َو ُه َو َولِ ُّي ُه»َ .قا ُلواَ :ف ِع ْندَ َها ُن َفا ِر ُق َك؟ َل ْو َك َ
َاك

َو َصدَّ ْقن َ
الَ «:ف َما يمَ ْن َُع ُك ْم ِم ْن َأ ْن ُت َصدِّ ُقو ُه»َ .قا ُلوا :إِ َّن ُه َعدُ ُّو َناَ .ق َ
َاكَ .ق َ
الَ :ف ِع ْندَ
َذلِ َك َق َ
ان َع ُد ًّوا ِجّل ِْب ِريلَ فَإ َّن ُه َن َّز َل ُه َعلَى َق ْلب َِك بِإذْ ِن
ال ال َّل ُه َ -ع َّز َو َج َّل { :-قُلْ َمن كَ َ

ال َّل ِه} [البقرة ]٩٧ :إِ َلى َق ْولِ ِه َ -ع َّز َو َج َّل ِ :-
اب ال َّل ِه َو َر َاء ظُ ُهور ِِه ْم كَ َأ َّن ُه ْم ال
{ك َت َ
ب َع َلى َغ َض ٍ
ون} [البقرةَ ،]١٠١ :ف ِع ْندَ َذلِ َك َب ُاءوا بِ َغ َض ٍ
ب.
َي ْعل َُم َ

ال َ
اس  -رضي الله عنهما َ -ق َ
وفي وراية عن َع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
ود إِ َلى
:أ ْق َب َل ْت َي ُه ُ

 أخرجه اإلمام أحمد ( )2510وهو حسن ،وصححه الشيخ أحمد شاكر برقم.2514:
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ول ال َّل ِه َ ،#ف َقا ُلواَ :يا َأ َبا ا ْل َق ِ
َر ُس ِ
اس ِم إِ َّنا َن ْس َأ ُل َك َع ْن َخ ْم َس ِة َأ ْش َيا َءَ ،فإِ ْن َأ ْن َب ْأ َتنَا
يل َع َلى َبنِ ِ
بِ ِه َّن َع َر ْفنَا َأ َّن َك َنبِ ٌّي َوا َّت َب ْعن َ
َاكَ ،ف َأ َخ َذ َع َل ْي ِه ْم َما َأ َخ َذ إِ ْس َرائِ ُ
يه إِ ْذ َقا ُلوا:ال َّل ُه

«:ها ُتوا»َ .قا ُلواَ :أ ْخبِ ْر َنا َع ْن َعلاَ َم ِة ال َّنبِ ِّي؟ َق َ
يلَ .ق َ
َع َلى َما َن ُق ُ
ول َو ِك ٌ
َام
ال َ
الَ «:تن ُ
َام َق ْلب ُه»َ .قا ُل َ
ف ُت ْذ ِك ُر؟ َق َ
ف ُتؤَ ِّن ُث المْ َ ْر َأ ُة َو َك ْي َ
وا:أ ْخبِ ْر َنا َك ْي َ
الَ « :ي ْلت َِقي
َع ْينَا ُه َولاَ َين ُ ُ
المْ َا َء ِ
الر ُجلِ َما َء المْ َ ْر َأ ِة َأ ْذ َك َر ْتَ ،وإِ َذا َعلاَ َم ُاء المْ َ ْر َأ ِة آ َن َث ْت»َ .قا ُلوا:
ان؛ َفإِ َذا َعلاَ َم ُاء َّ
يل َع َلى َن ْف ِس ِه؟ َق َ
َأ ْخبِ ْر َنا َما َح َّر َم إِ ْس َرائِ ُ
ال َ
«:ك َ
ان َيشْ ت َِكي ِع ْر َق ال َّن َساَ ،ف َل ْم َي ِجدْ
وا:صدَ ْق َتَ ،قا ُل َ
َش ْيئ ًا ُيلاَ ئِ ُم ُه إِلاَّ َأ ْل َب َ
وا:أ ْخبِ ْر َنا َما َه َذا
ان الإْ ِبِ َ ِل َف َح َّر َم لحُ ُ و َم َها»َ .قا ُل
َ

الر ْعدُ ؟ َق َ
الس َح ِ
اب ،بِ َي ِد ِه َأ ْو ِفي َي ِد ِه
الَ « :م َل ٌك ِم ْن َملاَ ئِ َك ِة ال َّل ِه َع َّز َو َج َّل ُم َو َّك ٌل بِ َّ
َّ
ِم ْخ َر ٌ
الص ْو ُت
الس َح َ
ابَ ،ي ُسو ُق ُه َح ْي ُث َأ َم َر ال َّل ُه»َ .قا ُلواَ :ف َما َه َذا َّ
اق ِم ْن َنا ٍر َي ْز ُج ُر بِ ِه َّ
وا:صدَ ْق َت،إِنمَّ َا َب ِق َي ْت َو ِ
ا َّل ِذي ُي ْس َم ُع؟ َق َ
احدَ ٌة َو ِه َي ا َّلتِي ُن َبايِ ُع َك
«:ص ْو ُت ُه»َ .قا ُل
َ
ال َ
َ
يه بِالخْ َ َب ِرَ ،ف َأ ْخبِ ْر َنا َم ْن َص ِ
س ِم ْن َنبِ ٍّي إِلاَّ َل ُه َم َل ٌك َي ْأتِ ِ
اح َ
بك؟
إِ ْن أ ْخ َب ْر َتنَا بِ َهاَ ،فإِ َّن ُه َل ْي َ
يل َذ َ
َق َ
ب َوا ْل ِقت ِ
وا:ج ْب ِر ُ
«:ج ْب ِر ُ
ِ
ال ِ
اك ا َّل ِذي َي ْن ِز ُل بِالحْ َ ْر ِ
َال
السلاَ م»َ .قا ُل
يل َع َل ْي ِه َّ
الر ْح َم ِة َوال َّن َب ِ
اب َعدُ ُّو َناَ ،ل ْو ُق ْل َت ِم َ
يكائِ َ
ات َوا ْل َق ْط ِر َل َك َ
َوا ْل َع َذ ِ
ان.
يل ا َّل ِذي َي ْن ِز ُل بِ َّ

ان َع ُد ًّوا ِجّل ِْب ِريلَ [ }...البقرة...]٩٧ :إِ َلى
َف َأ ْنزَ َل ال َّل ُه َ -ع َّز َو َج َّل { :-قُلْ َمن كَ َ
ِ
آخ ِر الآْ َي َة.
فلو كان النبي  #رج ً
ال كاذب ًا  -وحاشاه  -هل يغامر هذه املغامرة ،ويرضى

بهذا االختبار العلني من علماء وأحبار ،وهو ال يعرف ما هي األسئلة أو إجابتها،
«س ُلونِي َع َّما ِش ْئ ُت ْم»؟! لو كان يأخذ من أساطير األولني ،أليس املفترض
ويقولَ :
 أخرجه اإلمام أحمد ( ،)2479وصححه أحمد شاكر رقم.2483 :
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أنه يقول :انتظروني حتى أراجع مراجعي أو مشايخي؟ أم أنه كان مطمئن ًا إلى

صدق نفسه ،واثق ًا مبن أرسله وأنه ال يخذله أبد ًا ،ومع أنهم يسألونه في علوم لم
يدرسها ،وال يعرفها قومه ،إال أنه كان يجيب عليها بكل دقة ،والعجب أن هذا

األسئلة ليست في علم واحد ،بل هي في عدة علوم ،فبعضها طبية ،وبعضها

غيبية ال ميكن ألحد أن يطلع عليها إال بوحي ،أليس في هذا أوضح دليل على
صدق رسالته؟
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الدليل احلادي عشر :عدم استغالله فرص التعايل:

في بعض املواقف حتصل للنبي  #فرصة عظيمة للتعالي والتكبر والفخر،

ولكنه يأبى أن يفعل ذلك ،ولو كان كاذب ًا الستغلها أعظم استغالل:

يقول إميل درمنغم( :ولد حملمد ابنه إبراهيم فمات طف ً
ال ،فحزن عليه

كثير ًا وحلده بيده ،ووافق مو ُته كسوف الشمس ،فقال املسلمون:إنها انكسفت
ملوت إبراهيم .ولكن محمد ًا كان من سمو النفس ما رأى به رد ذلك ،فقال« :إن

الشمس والقمر آيتان من آيات الله ،ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته»..؛
فقول مثل هذا ال يصدر عن كاذب دجال .)..وهذا كالم حق ،فلو كان غير
النبي  #من مدعي النبوة ،الهتبل هذه الفرصة وق��ال :انظروا إلى الشمس

حزنت حلزني وانكسفت.

وه��ذا الشاعر النصراني إلياس قنصل يدله إمعان النظر في ه��ذه احلادثة

وغيرها أن محمد ًا نبي مخلص صادق ورع يترفع عن اهتبال الفرص املواتية

إلقامة صرح أمجاد شخصية ،فيعلن إميانه به نبي ًا وبرسالته دين ًا إلهي ًا قومي ًا ،أنشد
إلياس قنصل:

 مستشرق فرنسي ،عمل مدير ًا ملكتبة اجلزائر ،من آثاره( :حياة محمد) طبع في باريس عام
( ،)1929و (محمد والسنة اإلسالمية) ألفه في باريس (.)1955انظر :قالوا عن اإلسالم،
ص.60
 متفق عليه؛ البخاري :كتاب اجلمعة ،باب :الدعاء في اخلسوف،رقم .1012:ومسلم:
كتاب الكسوف ،باب :صالة الكسوف ،رقم.901:
 حياة محمد له (ص  ،)318نقله عنه كتاب «قالوا عن اإلسالم» ص.60
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إنــي ذكرتـــك يا نبـــي ملــوع ًا		

بشـــدائــد اآلالم واألحــزان

		
حتنو على إبراهيم يلفظ روحه

وشـبابه ما زال في الــريعـان

فنفيت ما نسب الصحابة للسما		

وعلى جفونك مدمع الثكـالن

			
هـي فـــرصة لــو نالهـــا متنبئ

أغنته عن عمل وعن برهان

إن لم يكن فيما أتيت رسـالة		

للحق كان احلق في بطالن.

س ْب ِن َمالِ ٍ
ك  -رضي الله عنهما َ -ق َ
الَ :ك َ
ومن هذا الباب حديث َأ َن ِ
ان َأ ْه ُل
َ 
َب ْي ٍ
اس ُت ْص ِع َب َع َل ْي ِه ْم َف َمن ََع ُه ْم
ت ِم َن الأْ َ ن َْصا ِر َل ُه ْم َج َم ٌل َي ْسن
ُون َع َل ْي ِهَ ،وإِ َّن الجْ َ َم َل ْ
ار َج ُاءوا إِ َلى َر ُس ِ
ول ال َّل ِه َ ،#ف َقا ُلوا :إِ َّن ُه َك َ
ان َلنَا َج َم ٌل ُن ْسنِي
َظ ْه َر ُهَ ،وإِ َّن الأْ َ ن َْص َ
الــز ْر ُع َوال َّن ْخ ُـلَ .ف َق َ
ـــر ُهَ ،و َقدْ َع ِط َ
ــال
ش َّ
َع َل ْي ِه َوإِ َّن ُه ْ
اس ُت ْص ِع َب َع َل ْينَا َو َمن ََعنَا َظ ْه َ

وموا»َ .ف َق ُاموا َفدَ َخ َل الحْ َ ائِ َط َوالجْ َ َم ُل ِفي َن ِ
َر ُس ُ
اح َي ٍة،
ول ال َّل ِه  #لأِ َ ْص َحــابِ ِهُ «:ق ُ
ار ِمث َْل ا ْل َك ْل ِ
ب
َف َم َشى ال َّنبِ ُّي َ #ن ْح َــو ُهَ ،ف َق َال َت الأْ َ ن َْص ُارَ :يا َنبِ َّي ال َّل ِه إِ َّن ُه َقدْ َص َ
الَ :
ـــاف َع َل ْي َك َص ْو َلت َُهَ .ف َق َ
ب َوإِ َّنا َن َخ ُ
ا ْل َك ِل ِ
س َع َل َّي ِم ْن ُه َب ْأ ٌس»َ .ف َل َّما َن َظ َر
«ل ْي َ
ــاجـــد ًا َبــينْ َ َيــدَ ْي ِهَ ،ف َأ َخ َ
ــل إِ َلى َر ُس ِ
الجْ َ َم ُ
ول ال َّل ِه َ #أ ْق َب َل َن ْح َو ُه َح َّتى َخ َّــر َس ِ
ـــذ
 نبوة محمد  #في القرآن ،د.حسن ضياء الدين عتر( ،ص  ،)264دار البشائر اإلسالمية،
بيروت ،الطبعة األولى1990 ،م.
 يسنون عليه :أي :يستقون عليه ،لسان العرب (س ن ي) ،وسني الدابة :استقي عليها املاء.

املعجم الوسيط (س ن ي).
داء َ
 أي :املسعور .يقالَ :ك ِل َب َ
الك ِل َب .انظر:الوسيط (ك ل
الك ِل َب َي ْك َل ُب َك َلب ًا :أصابة ُ
ب)،ولسان العرب (.)722/1
 فالذي عصمه من كل أذى الناس أال يقدر أن يعصمه من احليوان؟
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َاص َيتِ ِه َأ َذ َّل َما َكا َن ْت َق ُّط َح َّتى َأ ْد َخ َل ُه ِفـي ا ْل َع َمـــلِ َ ،ف َق َ
َر ُس� ُ
�ول ال َّل ِه  #بِن ِ
ـــال َل ُه
َأ ْص َحــا ُب ُهَ :يا َر ُس َ
يم ٌة لاَ َت ْع ِق ُل َت ْس ُجدُ َل َك! َو َن ْح ُن َن ْع ِق ُلَ ،فن َْح ُن
ول ال َّل ِه َه ِذ ِه َب ِه َ

َأ َح ُّق َأ ْن َن ْس ُجدَ َل َكَ .ف َق َ
ال« :لاَ َي ْص ُل ُح لِ َب َش ٍر َأ ْن َي ْس ُجدَ لِ َب َش ٍرَ ،و َل ْو َص َل َح لِ َب َش ٍر
َأ ْن َي ْس ُجدَ لِ َب َش ٍر ،لأَ َ َم ْر ُت المْ َ ْر َأ َة َأ ْن َت ْس ُجدَ لِزَ ْو ِج َها ِم ْن ِع َظ ِم َح ِّق ِه َع َل ْي َهاَ ،وا َّل ِذي
الص ِد ِ
َن ْف ِسي بِ َي ِد ِه َل ْو َك َ
يدُ ،ث َّم
س بِا ْل َق ْي ِح َو َّ
ان ِم ْن َقدَ ِم ِه إِ َلى َم ْف ِر ِق َر ْأ ِس ِه ُق ْر َح ًة َت ْن َب ِج ُ
اس َت ْق َب َل ْت ُه َف َل َح َس ْت ُه َما َأ َّد ْت َح َّق ُه».
ْ

فلم يستغل النبي  #سجـود اجلمــل له ليعظـم نفســه أو يــرفعهــا ،بل قال:

ال يصلح لبشر أن يسجد لبشر.

 أخرجه اإلمام أحمد ( )12203وإسناده حسن( .صححه األلباني في صحيح الترغيب ،رقم:
 )1936وقد تقدم في ذكر آيات النبي .#
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الدليل الثاين عشر :استعداده للمباهلة:

من أدلة صدق النبي  #استعداده للمالعنة واملباهلة على من خالفه ،غير

وجل وال خائف أن يحيق به شيء.

القوم ُ
بعضهم
(وباه َل
واملباهلة هي املالعنة .قال في لسان العرب:
َ
ُ

باه ْلت فالن ًا
العنَة؛ ويقالَ :
الـم َ
بعض ًا و َت َباهلوا وابتهلواَ :ت َ
والـمباهلةُ :
العنواُ ،
َأي :العنته ،ومعنى الـمباهلةَ :أن يجتمع القوم إِذا اختلفوا فـي شيء فـيقولوا:
َل ْعن َُة الله علـى الظالـم منا ،وفـي حديث ابن عباس  -رضي الله عنهما  :-من
الـح َّق معي).
شاء َ
باه ْلته َأن َ
(و ِف َيها
قال ابن حجر – رحمه الله  -في سرده لفوائد حديث حذيفة القادمَ :
َمشْ ُر ِ
ة،و َقدْ َد َعا ا ِ ْبن َع َّباس إِ َلى
وع َّية ُم َب َ
اه َلة المْ ُ َخالِف إِ َذا َأ َص َّر َب ْعد ُظ ُهور الحْ ُ َّج َ

َذلِ َك ُث َّم الأْ َ ْو َز ِ
اء،وممِ َّا ُع ِر َف بِال َّت ْج ِر َب ِة َأ َّن َم ْن
اع ُّيَ ،و َو َق َع َذلِ َك لجِ َ َم َ
اع ٍة ِم ْن ا ْل ُع َل َم َ
ان ُم ْب ِط ً
اه َل َو َك َ
اه َلةَ ،و َو َق َع لِي َذلِ َك َم َع َش ْخص
ال لاَ تمَ ْ ِضي َع َل ْي ِه َسنَة ِم ْن َي ْوم المْ ُ َب َ
َب َ
َك َ
ان َيت ََع َّصب لِ َب ْع ِ
دها َغ ْير َش ْه َر ْي ِن).
ض المْ َلاَ ِحدَ ة َف َل ْم َي ُق ْم َب ْع َ
وداللة هذا الوجه على النبوة من وجهني:
 كتاب :الداعي إلى اإلسالم ،لكمال الدين األنباري (ص  ،)437دار البشائر اإلسالمية،
بيروت،الطبعة األولى .1988 ،وتثبيت دالئل النبوة ،للقاضي عبداجلبار (.)426/2

 انظر :مختار الصحاح (.)27/1

 (.)72/11
 وهذا امللحد الذي يعنيه هو ابن عربي.
 فتح الباري (.)697/7
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 - 1ثقة النبي  #الكاملة في دينه ومن أرسله جل وعال ،إذ من كان في قلبه

أدنى شك في معتقده ال ميكن أن يقدم على مثل هذا املهلكة إال أن يعتقد اعتقاد ًا

جازم ًا في صدق ما يقول.

 - 2نكوص النصارى عن املباهلة ،مما يدل على تصديقه في قلوبهم ولكنهم

يعاندون.

اج َك ِفي ِه ِم ْن َب ْع ِد َما َج َاء َك ِم َن ا ْل ِعل ِْم َف ُقلْ َت َعال َْوا َن ْد ُع
قال  -تعالى  -له{ :ف ََم ْن َح َّ
َأ ْب َن َاء َنا َو َأ ْب َن َاءكُ ْم َو ِن َس َاء َنا َو ِن َس َاءكُ ْم َو َأنف َُس َنا و َأنف َُس ُك ْم ث َُّم َن ْب َتهِ لْ َف َن ْج َعل َّل ْع َن َة ال َّل ِه َعلَى

ني} [آل عمران.]٦١ :
ال َْك ِاذ ِب َ

قال ابن كثير  -رحمه الله ( :-وكان سبب نزول هذه املباهلة وما قبلها من

أول السورة إلى هنا في وفد جنران :أن النصارى ملا قدموا فجعلوا يحاجون في

عيسى ،ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة واإللهية ،فأنزل الله صدر ًا في هذه
السورة رد ًا عليهم ،كما ذكره اإلمام محمد بن إسحاق بن يسار وغيره ،وقدم
على رسول الله  #وفد نصارى جنران ستون راكب ًا ،وأمر هؤالء يؤول إلى ثالثة
منهم؛ وهم العاقب وكــان أميــر القوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهم والذي

ال يصدرون إال عن رأيه ،والسيد وكان عاملهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم،
وأب��و حارثة اب��ن علقمة وك��ان أسقفهم صاحب مدارستهم ،وك��ان رج� ً
لا من

العرب من بني بكر بن وائل ،ولكنه تنصر فعظمته الروم وملوكها ،وشرفوه

وبنوا له الكنائس ،وأخدموه ملا يعلمونه من صالبته في دينهم ،وقد كان يعرف
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أمر رســـول اللــه  ،#وصفتــه وشأنه مما علمه من الكتب املتقدمة ،ولكن حمله
على االستمـــرار في النصرانية؛ ملا يرى من تعظيمــه فيها وجاهه عند أهلـــها.

قال ابن إسحـــاق :وحـــدثني محمد بن جعفر بن الزبير ،قال :قدمــوا على

رس��ول الله  #املدينــة فدخلــوا علــيه مسجــده حــني صــلى العصــر ،فكلم

رسول الله  #منهم أبو حارثة ابن علقمة ،والعاقب عبداملسيح ،والسيد األيهم
وهم من النصرانية على دين امللك،فلما كلمه احلبران قال لهما رسول الله :#
«أسلما» .قاال :قد أسلمنا .قال« :إنكما لم تسلما ،فأسلما» .قاال :بلى قد
أسلمنا قبلك .قال« :كذبتما مينعكما من اإلسالم ادعاؤكما لله ولد ًا ،وعبادتكما

الصليب وأكلكما اخلنزير» .قاال :فمن أبوه يا محمد؟ فصمت رسول الله #

عنهما فلم يجبهما ،فأنزل الله في ذلك من قولهم واختالف أمرهم صدر سورة

آل عمران إلى بضع وثمانني آية منها،فلما أتى رسول الله  #اخلبر من الله

والفصل من القضاء بينه وبينهم ،وأمر مبا أمر به من مالعنتهم أن ردوا ذلك
عليه دعاهم إلى ذلك ،فقالوا :يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك مبا نريد
أن نفعل فيما دعوتنا إليه ،ثم انصرفوا عنه ثم خلوا بالعاقب ،وكان ذا رأيهم

فقالوا :يا عبد املسيح ماذا ترى؟ فقال :والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن

لنبي مرسل ،ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم ،ولقد علمتم أنه
محمد ًا ُّ
ما العن قوم نبي ًا قط فبقي كبيرهم وال نبت صغيرهم ،وإنه لالستئصال منكم إن

فعلتم ،فإن كنتم أبيتم إال َ
إلف دينكم واإلقامة على ما أنتم عليه من القول في
صاحبكم فوادعوا الرجل وانصـــرفوا إلـــى بالدكـــم .فـــأتوا النبــــي  #فقالوا:
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يا أبا القاسم قـــد رأينـــا أن ال نـــالعنك ،ونتـــركك على دينك ونرجع على ديننا،

ولكن ابعث معنا رج ً
ال من أصحابك ترضاه لنا ،يحكـم بيننا في أشياء اختلفنا
فيها في أموالنا ،فإنكم عندنا رضا فدعى أبا عبيدة فقال« :اخرج معهم فاقض

بينهم باحلق فيما اختلفوا فيه»).

الس ِّيدُ َص ِ
الَ :جا َء ا ْل َع ِ
وفي الصحيحني َع ْن ُح َذ ْي َف َة َق َ
اح َبا نجَ ْ َر َ
ان إِ َلى
اق ُب َو َّ
ال َأ َحدُ ُه َما لِ َص ِ
الَ :ف َق َ
ان َأ ْن ُيلاَ ِعنَا ُه َق َ
ول ال َّل ِه ُ #ي ِريدَ ِ
َر ُس ِ
احبِ ِه :لاَ َت ْف َع ْل َف َوال َّل ِه

ان َنبِ ّي ًا َفلاَ َع َّننا لاَ ُن ْف ِل ُح َن ْح ُن َولاَ َع ِق ُبنَا ِم ْن َب ْع ِد َناَ .قالاَ  :إِ َّنا ُن ْع ِط َ
َلئِ ْن َك َ
يك َما َس َأ ْل َتنَا
ال َأ ِمين ًاَ .ف َق َ
ال َأ ِمين ًاَ ،ولاَ َت ْب َع ْث َم َعنَا إِ َّ
ال« :لأَ َ ْب َع َث َّن َم َع ُك ْم َر ُج ً
َوا ْب َع ْث َم َعنَا َر ُج ً
ال

ول ال َّل ِه َ #ف َق َ
اب َر ُس ِ
َأ ِمين ًا َح َّق َأ ِم ٍ
الُ « :ق ْم َيا َأ َبا ُع َب ْيدَ َة
اس َتشْ َر َف َل ُه َأ ْص َح ُ
ني»َ .ف ْ
اح»َ .ف َل َّما َق َام َق َ
ال َر ُس ُ
«ه َذا َأ ِمنيُ َه ِذ ِه الأْ ُ َّم ِة».
ول ال َّل ِه َ :#
ْب َن الجْ َ َّر ِ

ال َأ ُبو َج ْهلٍ َ :لئِ ْن َر َأ ْي ُت َر ُس َ
الَ :ق َ
اس َق َ
وع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
ول ال َّل ِه ُ #ي َص ِّلي ِع ْندَ
َ
الَ :ف َقال َ :#
ا ْل َك ْع َب ِة لآَ تِ َي َّن ُه َح َّتى َأ َط َأ َع َلى ُعن ُِق ِهَ .ق َ
«ل ْو َف َع َل لأَ َ َخ َذت ُْه المْ َلاَ ئِ َك ُة
ِع َيان ًاَ ،و َل ْو َأ َّن ا ْل َي ُهو َد تمَ َ َّن ْوا المْ َ ْو َت لمَ َا ُتوا َو َر َأ ْوا َم َق ِ
ين
اعدَ ُه ْم ِفي ال َّنا ِرَ ،و َل ْو َخ َر َج ا َّل ِذ َ
ُي َب ِ
ون َر ُس َ
ون َما ً
ال َولاَ َأ ْه ً
ول ال َّل ِه َ #ل َر َج ُعوا لاَ َي ِجدُ َ
اه ُل َ
ال».
 تفسير القرآن العظيم ،البن كثير (.)368/1

 يعني :بعد أن دعاهما النبي  #إلى ذلك ،كما تبني من سبب النـزول واألحاديث األخرى.

وانظر :فتح الباري (.)696/7
 متفق عليه؛ البخاري :كتاب املغازي ،باب :قصة أهل جنران ،رقم .4119:ومسلم :كتاب
فضائل الصحابة ،باب :فضائل أبي عبيدة ،رقم.2420:
 أخرجه اإلمام أحمد ( )2226بإسناد على شرط البخاري ،وأخرج البخاري اجلزء األول من
احلديث إلى قوله «ألخذته املالئكة عيان ًا» ،كتاب التفسير ،باب :قوله {كَ َّال َل ِئن َّل ْم َين َت ِه َل َن ْسف ًَعا
بِال َّن ِ
اص َية} [العلق،]٥١ :رقم.)4958:
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فكيف لرجل كاذب أن يقحم نفسه في هذه املزلة ،ويرضى أن يكون ملعون ًا

بلعنة الله ،مطرود ًا من رحمته مستوجب ًا الهالك ومستعج ً
ال انتــقـــام الله منــــه،

إال إن كان صادق ًا ،عامل ًا من صدق نفسه ،واثق ًا مبن أرسله.
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الدليل الثالث عشر :محايته من كل ما يكاد به ،وجناته من كل حماوالت
االغتيال:

وهذا الدليل استدل به اليهود على صدق النبي :#
ففي حديث عائشة  -رض��ي الله عنها  -عندما سحر النبي  #لبيد بن
األعصمَ ،
(أ ْخ َر َج ا ِ ْبن َس ْعد بِ َسن ٍَد َل ُه إِ َلى ُع َمر ْبن الحْ َ َكم ُم ْر َسل َق َ
ال :لمَ َّا َر َج َع

َر ُسول ال َّله ِ #م ْن الحْ ُ دَ ْيبِ َية ِفي ِذي الحْ َ َّجةَ ،و َد َخ َل المْحُ َ َّرم ِم ْن َسنَة َس ْبع َجا َء ْت
ان َس ِ
ان َح ِليف ًا ِفي َبنِي ُز َر ْيق َو َك َ
ُر َؤ َساء ا ْل َي ُهود إِ َلى َلبِيد ْبن الأْ َ ْع َصم َ -و َك َ
احر ًا -
ْت َأ ْس َحر َناَ ،و َقدْ َس َح ْر َنا ُم َح َّمد ًا َف َل ْم َن ْصنَع َش ْيئ ًا،
َف َقــا ُلوا َل ُهَ :يا َأ َبا الأْ َ ْع َصم َ ,أن َ
َو َن ْح ُن نجَ ْ َعل َلك ُج ْع ً
ال َع َلى َأ ْن َت ْس َحر ُه َلنَا ِس ْحر ًا َي ْن َكؤُ ُه ،وفي رواية ا ِ ْبن َس ْعد:
َ
ُ
الس ْحر
َف َق َال ْت أ ْخت َلبِيد ْبن الأْ ْع َصم :إِ ْن َي ُك ْن َنبِ ّي ًا َف َس ُي ْخ َب ُرَ ،وإِلاَّ َف َس ُي ْذ ِه ُل ُه َه َذا ِّ
َح َّتى َي ْذ َهب َع ْقله) ،ملا فعل السحر لم يضره بشيء ،وكان قصارى األمر أنه يظن

أنه فعل الشيء ،وهو لم يفعله ،ثم د َّله الله  -تعالى  -على مكان السحر وأبطله.

ــــس  -رضي الله عنــه َ -أ َّن ا ْم َــر َأ ًة َي ُه ِ
وفــي الصحيحيــــن َع ْن َأ َن ٍ
ـــود َّي ًة َأ َت ْت
ول ال َّل ِه  #بِ َش ٍ
َر ُس َ
اة َم ْس ُمو َم ٍةَ ،ف َأ َك َل ِم ْن َهاَ ،ف ِجي َء بِ َها إِ َلى َر ُس ِ
ول ال َّل ِه َ #ف َس َأ َل َها
ان ال َّل ُه لِ ُي َس ِّل َط ِ
َع ْن َذلِ َكَ ،ف َقا َل ْتَ :أ َر ْد ُت لأِ َ ْق ُت َل َكَ .ق َ
الَ « :ما َك َ
ك َع َل َّي»،ورواه

 متفق عليه؛ البخاري :كتاب الطب ،باب :السحر ،رقم .5433:ومسلم :كتاب السالم،
باب :السحر ،رقم ،2189 :وسيأتي نصه.
 فتح الباري (.)237/10
 متفق عليه؛ البخاري:كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها ،باب :قبول الهدية من املشركني،
رقم .2617:ومسلم :كتاب السالم ،باب :السم ،رقم.2190:
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أبو داود مــن حديــث َجـــابِر ْبن َع ْب ِ
ـــد ال َّل ِه  -رضي الله عنهما ُ -ي َحدِّ ُثَ :أ َّن

َ
َي ُه ِ
ـــم َأ ْهــدَ تْهـــا لِ َر ُس ِ
ــول ال َّل ِه ،#
ود َّي ًة ِم ْن أ ْهلِ َخ ْي َب َر َس َّم ْت َشا ًة َم ْص ِل َّيـــ ًة ُ ،ث َّ

ــــذ َر ُس� ُ
�ول ال َّل ِه  #ال� ِّ
َف َأ َخ َ
��ذ َر َاع َف َأ َك َل ِم ْن َهاَ ،و َأ َك� َ�ل َر ْه� ٌ�ط ِم� ْ�ن َأ ْص َحابِ ِه َم َع ُه،
ُث َّم َق َ
«:ار َف ُعوا َأ ْي ِد َي ُك ْم»َ .و َأ ْر َس� َ�ل َر ُس� ُ
ال َل ُه ْم َر ُس� ُ
�ول ال َّل ِه  #إِ َلى
�ول ال َّل ِه #
ْ
ال َل َه َ
الشا َة؟» َق َال ْت ا ْل َي ُه ِ
ا ْل َي ُه ِ
ا«:أ َس َم ْم ِ
اهاَ ،ف َق َ
ت َه ِذ ِه َّ
ود َّي ُةَ :م ْن َأ ْخ َب َر َك؟
ود َّي ِة َفدَ َع َ
ال َ
الَ « :ف َما َأ َر ْد ِ
اعَ ،ق َال ْتَ :ن َع ْمَ .ق َ
َق َ
«:أ ْخ َب َرتْنِي َه ِذ ِه ِفي َي ِدي» .لِ ِّ
ت إِ َلى
لذ َر ِ
َذلِ َك؟»َ .ق َال ْتُ :ق ْل ُت :إِ ْن َك َ
است ََر ْحنَا ِم ْن ُه.
ان َنبِ ّي ًا َف َل ْن َي ُض َّر ُهَ ،وإِ ْن َل ْم َي ُك ْن َنبِ ّي ًا ْ
ول ال َّل ِه َ #و َل ْم ُي َع ِ
َف َع َفا َع ْن َها َر ُس ُ
اق ْب َها.
وقد بدأت هذه احملاوالت من بداية البعثة:

اس -رضي الله عنه َ
:أ َّن المْ َ أَ َل ِم ْن ُق َر ْي ٍ
فع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
اجت ََم ُعوا ِفي الحْ ِ ْج ِر،
َ
ش ْ
ُ
اهدُ وا بِاللاَّ ِ
خ��رىَ ،ل ْو َقدْ َر َأ ْينَا ُم َح َّمد ًا ُق ْمنَا إِ َل ْي ِه
َفت ََع َ
ت َوا ْل ُع َّزى َو َمنَا َة الثَّالِ َث ِة الأْ ْ َ

الَ :ف َأ ْق َب َل ْت َف ِ
ِق َي َام َر ُجلٍ َو ِ
اح ٍد َف َل ْم ُن َفا ِر ْق ُه َح َّتى َن ْق ُت َل ُهَ .ق َ
اط َم ُة َت ْب ِكي َح َّتى َد َخ َل ْت
َع َلى َأبِ َيهاَ ،ف َق َال ْتَ :هؤُ لاَ ِء المْ َ أَ ُ
اهدُ وا َأ ْن َل ْو َقدْ َر َأ ْو َك
ل ِم ْن َق ْو ِم َك ِفي الحْ ِ ْج ِر َقدْ َت َع َ
َق ُاموا إِ َل ْي َك َف َق َت ُل َ
س ِم ْن ُه ْم َر ُج ٌل إِلاَّ َقدْ َع َر َف َن ِصي َب ُه ِم ْن َد ِم َكَ ،ق َ
ـــال:
وكَ ،ف َل ْي َ
َيا ُبن ََّي ُة َأ ْدنِي َو ُضوء ًا َفت ََو َّض َأ ُث َّم َد َخ َل َع َل ْي ِه ْم المْ َ ْس ِجدَ َ ،ف َل َّما َر َأ ْو ُه َقا ُلواُ :ه َو َه َذا.

ار ُه ْمَ ،و َل ْم َي ُق ْم
ار ُه ْم َو ُع ِق ُروا ِفي َم َجالِ ِس ِه ْمَ ،ف َل ْم َي ْر َف ُعوا إِ َل ْي ِه َأ ْب َص َ
َف َخ َف ُضوا َأ ْب َص َ
ول ال َّل ِه َ #ح َّتى َق َام َع َلى ُر ُء ِ
ِم ْن ُه ْم َر ُج ٌلَ ،ف َأ ْق َب َل َر ُس ُ
وس ِه ْمَ ،ف َأ َخ َذ َق ْب َض ًة ِم ْن
 مصلية :مشوية( .لسان العرب.)467/14 :

 س��ن�ن أب����ي داود :كت����اب الدي����ات ،ب����اب :فيم����ن س����قى رج��ل� ً
ا س����م ًا أو أطعم����ه فم����ات أيق����اد
به،رقم ،4510:وهو صحيح لغيره كما قال األلباني في مشكاة املصابيح رقم.5874 :
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اه ِ
ت ا ْل ُو ُجو ُه»َ .ق َ
اب َف َح َص َب ُه ْم بِ َهاَ ،و َق َ
الَ :ف َما َأ َصا َب ْت َر ُج ً
الَ :
ُت َر ٍ
ال ِم ْن ُه ْم
«ش َ
َح َصا ٌة إِلاَّ َقدْ ُقتِ َل َي ْو َم َبدْ ٍر َك ِ
افر ًا.
وحـــادثة الهجـــرة عنـــدما أرادوا أن يقتلوا النبي  #قبل هجرته ،فجعـل

بن أبي طالب  -رضي الله عنه  -وخرج من بيته مع أن
علي َ
النبي  #مكانه َّ

الكفار قد أحاطوا به مــن كل جانب؛ إال أن الله قــد أعمى أبصـــارهم عنه،
وك َأ ْو َي ْق ُتل َ
ين كَ ف َُروا ِل ُي ْث ِب ُت َ
ُوك َأ ْو
وفي هــذا يقــول  -سبحانه َ :-
{وإذْ مَ ْي ُك ُر ب َِك ا َّل ِذ َ
ُيخْ ِر ُج َ
ين} [األنفال.]٣٠ :
وك َو مَ ْي ُك ُر َ
ون َو مَ ْي ُك ُر ال َّل ُه َوال َّل ُه َخ ْي ُر ال َْـم ِاك ِر َ

وعن َأ َنس ْبن َمالِ ٍ
ك  -رضي الله عنه  -في حديث الهجرة الطويل،...وفيه:
الَ :يا َر ُس َ
س َقدْ لحَ ِ َق ُه ْمَ ،ف َق َ
ا ْل َت َف َت َأ ُبو َب ْك ٍر َفإِ َذا ُه َو بِ َفا ِر ٍ
ول ال َّل ِه َه َذا َفا ِر ٌس َقدْ
لحَ ِقَ بِنَاَ .فا ْل َت َف َت َنبِ ُّي ال َّل ِهَ ،ف َق َ
سُ ،ث َّم َقا َم ْت
ال«:ال َّل ُه َّم ْ
اص َر ْع ُه»َ .ف َص َر َع ُه ا ْل َف َر ُ
الَ :يا َنبِ َّي ال َّل ِه ُم ْرنِي بمِ َا ِش ْئ َتَ .ق َ
تحُ َ ْم ِح ُمَ ،ف َق َ
الَ « :ف ِق ْ
ف َم َكا َن َك لاَ َت ْت ُر َك َّن َأ َحد ًا

ان ِ
ان َأ َّو َل ال َّن َها ِر َج ِ
َي ْل َح ُق بِنَا»َ .ق َ
اهد ًا َع َلى َنبِ ِّي ال َّل ِه َ ،#و َك َ
الَ :ف َك َ
آخ َر ال َّن َها ِر
َم ْس َل َح ًة َل ُه.
قال ابن حجر( :وفي قصة سراقة مــع النبـــي  #يقـــول ســـراقة مخـــاطــب ًا

أبا جهل:

أبا حكم والله لو كنـت شاهــــد ًا
 أخرجه اإلمام أحمد (،)3475
( )781/6رقم.2824 :

ألمر جوادي إذ تسوخ قوائمه

وإسناده صحيح كما قال األلباني في السلسلة الصحيحة

 انظر :الروض األنف في شرح سيرة ابن هشام ،للسهيلي (.)178/4

 البخاري :كتاب املناقب ،باب :هجرة النبي  #وأصحابه ،رقم.3911:
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رسول ببرهان فمن ذا يقاومه).

واستمرت هذه احملاوالت في املدينة أيض ًا ،كما تقدم في حديث لبيد بن

األعصم ،وحادثة الشاة املسمومة في خيبر في السنة اخلامسة وكذلك حادثة بني
النضير الذي أرادوا أن يلقوا الصخرة على النبي  #وهو جالس حتت بيت من

بيوتهم ،فكان هذا سبب ًا جلالئهم من املدينة.

ولم تكن هذه احملاوالت قاصرة على اليهود ،بل حتى كفار قريش كانوا

مستمرين في ذل��ك حتى بعد الهجرة؛فـ (ع��ن اب��ن شهاب ق��ال :ملا رج��ع كل

املشركني إلى مكة ،فأقبل عمير بن وهب حتى جلس إلى صفوان بن أمية في
ِ
احل ْجر ،فقال صفوان :قبح الله العيش بعد قتلى بدر .قال :أجل والله ما في
علي ال أجد له قضاء ،وعيال ال أدع لهم شيئ ًا،
العيش خير بعدهم ،ولوال َد ْي ٌن َّ
مألت عيني منه ،فإن لي عنده علة أعتل بها عليه،
لرحلت إلى محمد فقتلته إن
ُ
علي دينُك
أقول َق ِد ْم ُت من أجل ابني هذا األسير .قال :ففرح صفوان وقال لهَّ :

وعيالك أسوة عيالي في النفقة ،ال يسعني شيء فأعجز عنهم .فاتفقا وحمله
وس َّم،وقال عمير لصفوان:اكتم
صفوان وجهزه ،وأمر بسيف عمير ُ
فص ِق َل ُ
خبري أيام ًا .وقدم عمير املدينة فنزل بباب املسجد وعقل راحلته ،وأخذ السيف
وعمد إلى رسول الله  ،#فنظر إليه عمر وهو في نفر من األنصار ،ففزع ودخل

إلى رسول الله  ،#فقال :يا رسول الله! ال تأمنه على شيء .فقال« :أدخله
 اإلصابة (.)42/3

 انظر :الرحيق املختوم في سيرة املعصوم ،للمباركفوري (ص  ،)293دار احلديث ،القاهرة.
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علي» .فخرج عمر فأمر أصحابه أن يدخلوا إلى رسول الله  #ويحترسوا من
عمير ،وأقبل عمر وعميــر حتى دخال على رسول الله  #ومع عمير سيفه،

فقال رسول الله  #لعمر« :تأخر عنه» .فلما دنا عمير قال :أنعموا صــباح ًا

 وهي حتية اجلاهلية  -فقال رسول الله « :#قد أكرمنا الله عن حتيتك ،وجعلحتيتنا حتية أهل اجلنة وهــو الســـالم» .فقال عميــــر:إن عهــدك بهــا حلــديث.
فقــال«:ما أقدمك يا عمير؟».قال:قدمت على أسيري عندكم ،تفادونا في

أسرانا ،فإنكم العشيرة واألهل .فقال« :ما بال السيف في عنقك؟» .فقال:

قبحها الله من سيوف ،وهل أغنت عنا شيئ ًا ،إمنا نسيته في عنقي حني نزلت.
فقال رسول الله ُ :#
«أصدقني ما أقدمك يا عمير؟» .قال :ما قدمت إال في

طلب أسيري .قال« :فماذا شرطت لصفوان في احلجر؟».ففزع عمير وقال:

ماذا شرطت له؟ قال« :حتملت له بقتلي على أن يعول أوالدك ،ويقضي دينك،
والله حائل بينك وبني ذلـــك» .فقال عمـــير :أشهــد أنــك رسول الله وأشهــــد
أن ال إله إال الله،كنــا يا رســول الله نكــذبك بالوحــي ومبـا يأتيك من السماء،
وإن هذا احلديث كان بيني وبني صفوان في ِ
قلت  -لم يطلع عليه
احل ْجـــر  -كما َ
أحد ،فأخبرك الله به ،فاحلمد لله الذي ساقني هذا املساق .ففرح به املسلمون
وقال له رسول الله « : #اجلس يا عمير نواسك» .وقال ألصحابه« :علموا
أخاكم القرآن» .وأطلق له أسيره،فقال عمير :ائذن لي يا رسول الله ،فأحلق

بقريش ،فأدعوهم إلى الله وإلى اإلسالم لعل الله أن يهديهم ،فأذن له فلحق

مبكة ،وجعل صفوان يقول لقريش :أبشروا بفتح ينسيكم وقعة بدر .وجعل
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يسأل كل راكب قدم من املدينة هل كان بها من حدث ،حتى قدم عليهم رجل
علي أال أكلمه أبد ًا
فقال لهم:قد أسلم عمير .فلعنه املشركون وقال صفوان :لله َّ
وال أنفعه بشيء .ثم قدم عمير فدعاهم إلى اإلسالم ،ونصحهم بجهده ،فأسلم

بسببه بشر كثير).

وغير ذلك من احملاوالت التي باءت بالفشــل ،ممــــا ُّ
يــدل علــى صــدق قوله

اس} [املائدة .]٦٧ :وهذا يدل على صدق
{وال َّل ُه َي ْع ِص ُم َك ِم َن ال َّن ِ
 -تعالى َ :-

النبي  ،#وأنه محفوظ من كل أذى حتى يبلغ دين الله كام ً
ال ،لــذلك كــان
النبي  #يدخل في فم املوت – كما يقال  -وهو مطمئن القلب رابط اجلأش،
كما فعل في حنني وأحد وغيرها من املعارك ،ومنع الناس من حراسته ملا علم

بحفظ الله ،وفي حادثة الهجرة عندما طوق املشركون الغار ،ولم يكن بينهــم
وبني النبي  #إال أن ينظر أحدهم إلى قدمه ،في هذه احلــال العصيبــة أحس

النبي  #بتوتُّر أبي بكر الصديق  -رضي الله عنه  -وشدة اضطرابه وخوفه فقال

وأي قلب يستطيع أن
أي ثبات هذا ُّ
له{ :ال حَ ْت َزنْ َّإن ال َّل َه َم َع َنا} [التوبةُّ .]٤٠ :
يهدأ في مثل هذا املوقف؟! إنها حق ًا النبوة.
ين كَ ف َُروا ثَا ِن َي ا ْث َنينْ ِ
يقول  -تعالى { :-إ َّال َت ُ
نص ُرو ُه َفق َْد َن َص َر ُه ال َّل ُه إذْ َأ ْخ َر َج ُه ا َّل ِذ َ

ُول ِل َص ِ
إذْ ُه َما ِفي ا ْل َغا ِر إذْ َيق ُ
ود
اح ِب ِه ال حَ ْت َزنْ َّإن ال َّل َه َم َع َنا َف َأن َز َل ال َّل ُه َس ِكي َن َت ُه َعل َْي ِه َو َأ َّي َد ُه ب ُِج ُن ٍ
 اإلصابة في معرفة الصحابة ،البن حجر ( ،)726/4وذكر أنه أخرجه موسى بن عقبة في
ال،وابن إسحاق في املغازي عن محمد بن جعفر مرس ً
املغازي عن ابن شهاب مرس ً
ال أيض ًا،
وجاء موصو ً
ال أخرجه ابن مندة والطبراني عن أنس ،مما يدل أن للقصة أص ً
ال.
 أخرجه البخاري :كتاب املناقب ،باب :عالمات النبوة في اإلسالم،رقم.3615:
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يم}
ين كَ ف َُروا ُّ
َّل ْم َت َر ْو َها َو َج َعلَ كَ ِل َم َة ا َّل ِذ َ
الس ْفلَى َوكَ ِل َم ُة ال َّل ِه ِه َي ا ْل ُعل َْيا َوال َّل ُه َع ِزي ٌز َح ِك ٌ
[التوبة.]٤٠ :
{وا ْت��لُ
ومن هذا الباب قول الله  -تعالى  -عن نوح  -عليه السالم َ :-
ان كَ ُب َر َعل َْي ُكم َّمقَا ِمي َو َت ْذ ِك ِيري بِآ َي ِ
وح إذْ َق َ
ات ال َّل ِه َف َعلَى
ال ِلق َْو ِم ِه َيا َق ْو ِم إن كَ َ
َعل َْيهِ ْم َن َب َأ ُن ٍ

ال َّل ِه َت َو َّكل ُْت َف َأ ْج ِم ُعوا َأ ْم َركُ ْم َو ُش َركَ َاءكُ ْم ث َُّم ال َي ُك ْن َأ ْم ُركُ ْم َعل َْي ُك ْم غُ َّم ًة ث َُّم ا ْق ُضوا إل ََّي َوال

ُت ِنظ ُر ِ
ون} [يونس.]٧١ :

وقول هود  -عليه السالم َ ...{ :-ق َ
ال إ ِنّي ُأشْ هِ ُد ال َّل َه َواشْ َه ُدوا َأ ِنّي َب ِري ٌء ِمّمَّا

يدو ِني َج ِم ًيعا ث َُّم ال ُت ِنظ ُر ِ
ون  )#^٥٥^#إ ِنّي َت َو َّكل ُْت َعلَى ال َّل ِه
ُت ْش ِركُ َ
ون ِ )#^٥٤^#من ُدو ِن ِه ف َِك ُ
َر ِّبي َو َر ِّب ُكم َّما ِمن َدا َّبةٍ إ َّال ُه َو ِآخ ٌذ ِب َن ِ
اص َي ِت َها َّإن َر ِّبي َعلَى ِص َر ٍاط ُّم ْس َت ِق ٍيم} [هود٥٤ :

.]٥٦ -

فاألنبياء ال يخافون ألنهم محفوظون بحفظ الله  -تعالى  -لهم.
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الدليل الرابع عشر :انتفاء الغرض الشخصي:

من أدل��ة ص��دق النبي  #ع��دم إرادة املصلحة الشخصية لنفسه من هذه

الدعوة؛ وقد َّنبه الله  -تعالى  -إلى هذا الدليل بقوله{ :قُلْ َما َأ ْس َأل ُُك ْم َعل َْي ِه ِم ْن
ني} [ص.]٨٦ :
َأ ْج ٍر َو َما َأ َنا ِم َن ال ُْـم َت َك ِّل ِف َ

وهذا على خالف أصحاب املذاهب واألفكار الباطلة والدجالني والكذابني؛

فإنهم يسعون لتحقيق مصالح شخصــية ومـــآرب ذاتية مــن جــاه أو مــال أو نســـاء
أو أتباع أومنصب أو شهرة أوغير ذلك ،بينما ال جتد هذا في النبي  ،#فهو

أزهـــد الــناس في الدنيــا؛ حيــث كانت متــر ثــالثة أهلـــة وال يــوقـــد في بيـــت
رسول الله  #نار ،وإمنا كان طعامه التمر وامل��اء ،وتأتي الفقيرة إلى بيت

رسول الله ،فال جتد عائشة  -رضي الله عنه  -إال مترة واحدة فتعطيها إياها،
وأحيان ًا يأتي الضيف فيرسل النبي  #إلى بيوته التسعة ،فال يجد فيها شيئ ًا حتى

التمرة،ليس في بيوته التسعة إال املاء.

ال أو ملك ًا رسو ً
ولقد َخ َّيره ربه بني أن يكون عبد ًا رسو ً
ال ،فاختار أن يكون
الس َم ِ
ال؛ َع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة َق َ
عبد ًا رسو ً
س ِج ْب ِر ُ
اء،
الَ :ج َل َ
يل إِ َلى ال َّنبِ ِّي َ #فن ََظ َر إِ َلى َّ
 متفق عليه عن عائشة؛ البخاري:كتاب الهبة ،باب :احلديث ،رقم .2567:ومسلم:كتاب
الزهد والرقائق ،رقم.2972:
 متفق عليه عن عائشة؛ البخاري :كتاب الزكاة ،باب :اتقوا النار ولو بشق مترة ،رقم.1418:
ومسلم:كتاب البر والصلة ،باب :فضل اإلحسان إلى البنات ،رقم.2629:
ون َعلَى
{و ُي ْؤ ِث ُر َ
 متفق عليه عن أبي هريرة؛ البخاري :كتاب املناقب ،باب :قول اللهَ :
َأنف ُِسهِ ْم[ }...احلشر ،]٩ :رقم .3798 :ومسلم :كتاب األشربة ،باب :إكرام الضيف وفضل
إيثاره،رقم.2054:

األدلة اجللية على صدق خير البرية #

98

َفإِ َذا َم َل ٌك َي ْن ِز ُل َف َق َ
ال ِج ْب ِر ُ
اع ِة.
الس َ
يل:إِ َّن َه َذا المْ َ َل َك َما َنزَ َل ُم ْن ُذ َي ْو ِم ُخ ِلقَ َق ْب َل َّ
الَ :يا ُم َح َّمدُ َأ ْر َس َلنِي إِ َل ْي َك َر ُّب َكَ ،ق َ
َف َل َّما َنزَ َل َق َ
الَ :أ َف َم ِلك ًا َنبِ ّي ًا َي ْج َع ُل َك َأ ْو َع ْبد ًا
اض ْع لِ َر ِّب َك َيا ُم َح َّمدُ َ .ق َ
ال؟ َق َ
الَ «:ب ْل َع ْبد ًا َر ُسو ً
َر ُسو ً
ال ِج ْب ِر ُ
يلَ :ت َو َ
ال».

وكـــان أزهد الناس في الدنيا وزخرفــها ،عــن ُع َمـــر ْبن الخْ َ َّط ِ
ــاب  -رضي
الله عنه  -رأيــت النبي  #وإِ َّن ُه َل َع َلى َح ِصي ٍر َما َب ْين َُه َو َب ْين َُه َش ْي ٌءَ ،وتحَ ْ َت َر ْأ ِس ِه
ِو َسا َد ٌة ِم ْن َأ َدم َحشْ ُو َها لِ ٌ
يفَ ،وإِ َّن ِع ْندَ ِر ْج َل ْي ِه َق َرظ ًا َم ْص ُبوب ًاَ ،و ِع ْندَ َر ْأ ِس ِه
�ب ُم َع َّل َق ٌةَ ،ف َر َأ ْي ُت َأ َث َر الحْ َ ِصي ِر ِفي َج ْنبِ ِه َف َب َك ْي ُتَ ،ف َق َ
الَ «:ما ُي ْب ِك َ
يك؟».
َأ َه� ٌ
يما ُه َما ِف ِ
ول ال َّل ِهَ .ف َق َ
َف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ْت َر ُس ُ
ال:
يه َو َأن َ
ول ال َّل ِه! إِ َّن ِك ْس َرى َو َق ْي َص َر ِف َ
َ
«أ َما َت ْر َضى َأ ْن َت ُك َ
ون َل ُه ْم الدُّ ْن َيا َو َلنَا الآْ ِخ َر ُة».

وع ْن َع ْب ِد ال َّل ِه بن مسعود  -رضي الله عنه َ -ق َ
الْ :
اض َط َج َع ال َّنبِ ُّي َ #ع َلى
َ
َح ِصي ٍر َف َأ َّث َر ِفي ِج ْل ِد ِهَ ،ف ُق ْل ُت :بِ َأبِي َو ُأ ِّمي َيا َر ُس َ
ول ال َّل ِه! َل ْو ُك ْن َت آ َذ ْن َتنَا َف َف َر ْشنَا
يك ِم ْن ُهَ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
َل َك َع َل ْي ِه َش ْيئ ًا َي ِق َ
ول ال َّل ِه َ «:#ما لي وللدُّ ْن َيا إِنمَّ َا َأ َنا َوالدُّ ْن َيا
َك َر ِ
اك ٍ
اح َو َت َر َك َها».
است ََظ َّل تحَ ْ َت َش َج َر ٍة ُث َّم َر َ
ب ْ

 أخرجه اإلمام أحمد (،)7120

وصححه األلباني في السلسة الصحيحة ( )3/3رقم.1002 :

 األدم :اجللد .مختار الصحاح (.)4/1

 القرظ :ورق شجر ُيدبغ به .لسان العرب (.)454/7
 َأ َهب :جمع إهاب وهو اجللد ما لم يدبغ .لسان العرب (.)217/1

ات َأ ْز َواجِ َك[ }...التحرمي:
 متفق عليه؛ البخاري :كتاب تفسير القرآن ،باب :قولهَ { :ت ْب َت ِغي َم ْر َض َ
 ،]١رقم .4913:ومسلم :كتاب الطالق ،باب :في اإليالء واعتزال النساء ،رقم.1479:

 أخرجه الترمذي :كتاب الزهد ،باب :ما جاء في أخذ املال بحقه ،رقم .2377:وابن ماجه
كتاب الزهد ،باب :مثل الدنيا ،رقم .4109:وإسناده صحيح؛ انظر :صحيح سنن ابن ماجه
لأللباني ( ،)394/2رقم .3317
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وكان ال يحب أن يرفعه الناس فوق قدره:
اس أنه َس ِم َع ُع َم َر َ -ر ِض َي ال َّل ُه َع ْن ُه َ -ي ُق ُ
َع ْن ا ْب ِن َع َّب ٍ
ول َع َلى المْ ِ ْن َب ِرَ :س ِم ْع ُت
ولَ :
ال َّنبِ َّي َ #ي ُق ُ
ارى ا ْب َن َم ْر مَ َيَ ،فإِنمَّ َا َأ َنا َع ْبدُ ُه َف ُقو ُلوا
«ال ُت ْط ُرونِي َك َما َأ ْط َر ْت ال َّن َص َ

َع ْبدُ ال َّل ِه َو َر ُسو ُل ُه».
س ْب ِن َمالِ ٍ
ال َق َ
ك  -رضي الله عنهما َ -أ َّن َر ُج ً
وع ْن َأ َن ِ
الَ :يا َس ِّيدَ َنا َوا ْب َن َس ِّي ِد َنا
َ
اس َع َل ْي ُك ْم بِ َت ْق َو ُاك ْمَ ،ولاَ
َويا َخ ْي َر َنا َوا ْب َن َخ ْي ِر َناَ .ف َق َ
ال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه َ « :#يا َأ ُّي َها ال َّن ُ
الش ْي َط ُ
َي ْست َْه ِو َي َّن ُك ْم َّ
انَ ،أ َنا ُم َح َّمدُ ْب ُن َع ْب ِد ال َّل ِهَ ،ع ْبدُ ال َّل ِه َو َر ُسو ُل ُهَ ،وال َّل ِه َما ُأ ِح ُّب
َأ ْن َت ْر َف ُعونِي َف ْو َق َم ْن ِز َلتِي ا َّلتِي َأ ْنزَ َلنِي ال َّل ُه َع َّز َو َج َّل».

وعن عبد الله بن الشخير العامري  -رضي الله عنه  -ان َْط َل ْق ُت ِفي َو ْف ِد َبنِي
َع ِ
ْت َس ِّيدُ َناَ .ف َق َ
ام ٍر إِ َلى َر ُس ِ
ار َك َو َت َع َالى».
ول ال َّل ِه َ ،#ف ُق ْلنَاَ :أن َ
«الس ِّيدُ ال َّل ُه َت َب َ
الَّ :
،ولاَ
الَ ،ف َق َ
ال َو َأ ْع َظ ُمنَا َط ْو ً
َا:و َأ ْف َض ُلنَا َف ْض ً
الُ «:قو ُلوا بِ َق ْولِ ُك ْم َأ ْو َب ْع ِ
ض َق ْولِ ُك ْم َ
ُق ْلن َ

الش ْي َط ُ
َي ْست َْج ِر َي َّن ُك ْم َّ
ان».

وكان ال يحب أن يقوم له أحد إذا دخل:
{واذْ كُ ْر ِفي ال ِْك َت ِ
اب َم ْر مَ َي[ }...مرمي:
 أخرجه البخاري :كتاب أحاديث األنبياء ،باب :قول اللهَ :
 ،]١٦رقم.3445:

 أخرجه اإلمام أحمد (رقم )12141:وإسناده صحيح .كما في غاية املرام لأللباني ،ص ،97
رقم ،123 :املكتب اإلسالمي ،بيروت ،الطبعة الثالثة.1985 ،

 أخرجه أبو داود :كتاب األدب ،باب :في كراهية التمادح ،رقم .4806:وأحمد ()15876
وإسناده صحيح .انظر :غاية املرام في تخريج احلالل واحلرام ،لأللباني ،ص  ،99رقم .127
وصحيح سنن أبي داود ( ،)912/3رقم .4021
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ان َش ْخ ٌ َ
ـــس  -رضـــي الله عــنه َ -ق َ
ــالَ :ما َك َ
وع ْن َأ َن ٍ
ــم ِم ْن
َ
ص أ َح َّب إِ َل ْي ِه ْ
وموا؛ لمِ َا َي ْع َل ُموا ِم ْن َك َر ِ
َر ُس ِ
اه َيتِ ِه لِ َذلِ َك.
ول ال َّل ِه َ ،#و َكا ُنوا إِ َذا َر َأ ْو ُه َل ْم َي ُق ُ
وال يحب أحد ًا أن يقف فوق رأسه كما تفعل امللوك والقياصرة:

فقد أخرج مسلم َع ْن َجابِ ٍر  -رضي الله عنه َ -ق� َ
اشت ََكى َر ُس� ُ
�الْ :
�ول ال َّل ِه
َ #ف َص َّل ْينَا َو َرا َء ُه َو ُه َو َق ِ
اس َت ْكبِ َير ُهَ ،فا ْل َت َف َت إِ َل ْينَا َف َرآ َنا
اعــدٌ َو َأبـــو َب ْكــ ٍر ُي ْس ِم ُع ال َّن َ
ــار إِ َل ْينَــا َف َق َعــدْ َنا َف َصــ َّل ْينَا بِ َصلاَ تِ ِه ُق ُعود ًاَ ،ف َل َّما َس َّل َم َق� َ
�ال«:إِ ْن ِكدْ تمُ ْ
ِق َيام ًاَ ،ف َأ َش َ
ــون َع َلــى ُم ُل ِ
ودَ ،فلاَ
ــوم َ
آنِف ًا َل َت ْف َع ُل َ
ــوك ِه ْم َو ُه ْم ُق ُع ٌ
الــرو ِمَ ،ي ُق ُ
ون ِف ْع َل َفــا ِر َ
س َو ُّ

َت ْف َع ُلوا؛ ا ْئت َُّموا بِ َأئِ َّمتِ ُك ْم إِ ْن َص َّلــى َقائِمـــ ًا َف َص ُّلوا ِق َيام ًاَ ،وإِ ْن َص َّلى َق ِ
اعد ًا َف َص ُّلــوا

ُق ُعود ًا».

وهذا أمر عجيب؛ فقد ذكر الفقهاء أن القيام في صالة الفريضة من أركان

أحس النبي  #أن هذا األمر سوف يؤدي إلى تعظيمه
الصالة ،ومع هذا ملا
َّ

أمرهم بالقعود.

وع ْن َأبِي َم ْس ُع ٍ
الَ :أ َتى ال َّنبِ َّي َ #ر ُج ٌل َف َك َّل َم ُه َف َج َع َل ُت ْر َعدُ َف َرائِ ُص ُهَ ،ف َق َ
ود َق َ
ــال
َ

 أخرجه اإلمام أحمد ( ،)11936والترمذي :كتاب األدب ،باب :ما جاء في كراهية قيام الرجل

للرجل،رقـــم ،2754:وإسناده صحيح .انظر :السلسلة الصحيحة ،لأللباني (،)698/1

رقم .358
 أخرجه مسلم :كتاب الصالة ،باب :ائتمام املأموم باإلمام ،رقم.413:

 انظر :كتاب الكافي ،البن قدامة املقدسي ( ،)279/1حتقيق :د .عبد الله التركي ،دار
هجر،الطبعة األولى.1997،
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ك ،إِنمَّ َا َأ َنا ا ْب ُن ا ْم َر َأ ٍة َت ْأ ُك ُل ا ْل َق ِ
«ه ِّو ْن َع َل ْي َك َفإِ ِّني َل ْس ُت بمِ َِل ٍ
ــــديدَ ».
ـــهَ :
َل ُ

خير أمهات املؤمنني
بل كان النبي  #يلزم خاصته وأهله بالزهد أيض ًا ،فقد َّ

 -رضي الله عنهن  -بني البقاء معه على هذه احلال ولهن اجلنة ،وبني الدنيا

ويطلقهن ،فاخترن البقاء معه:

قال  -تعالى َ { :-يا َأ ُّي َها ال َّنب ُِّي ُقل َأل ْز َواجِ َك إن كُ نُ َّ
ْـح َيا َة الدُّ ْن َيا َوزِي َن َت َها
نت ُت ِر ْد َن ال َ

احا َج ِمي ًال َ )#^٢٨^#وإن كُ نُ َّ
نت ُت ِر ْد َن ال َّل َه َو َر ُسو َل ُه َوالدَّ َار
َف َت َعا َلينْ َ ُأ َم ِّت ْع ُك َّن َو ُأ َس ِّر ْح ُك َّن َس َر ً
ات ِم ُ
اآلخ َر َة ف َّ
ِ
َإن ال َّل َه َأ َعدَّ ِلل ُْم ْح ِس َن ِ
نك َّن َأ ْج ًرا َع ِظ ًيما} [األحزاب.]٢٩ - ٢٨ :
وجاءته فاطمة ابنته  -رضي الله عنها  -تسأله خادم ًا من السبي ،فوزعه

النبي  #على الناس ،ولم يعط فاطمة منها شيئ ًا ،مع شدة حبه لها وشدة

حاجتها إليه:

:ش َك ْت َف ِ
عن َع ِلي َق َ
ال َ
الر َحى،
اط َم ُة إِ َلى ال َّنبِ ِّي َ #ما َت ْل َقى ِفي َي ِد َها ِم ْن َّ
َف ُأتِ َي بِ َس ْب ٍي َف َأ َت ْت ُه َت ْس َأ ُل ُهَ ،ف َل ْم َت َر ُه َف َأ ْخ َب َر ْت بِ َذلِ َك َعائِ َش َةَ ،ف َل َّما َجا َء ال َّنبِ ُّي #
وم َف َق َ
َأ ْخ َب َرت ُْهَ ،ف َأ َتا َنا َو َقدْ َأ َخ ْذ َنا َم َض ِ
«:ع َلى َم َكانِ ُك َما»َ .ف َجا َء
ال َ
اج َعنَاَ ،ف َذ َه ْبنَا لِن َُق َ
َف َق َعدَ َب ْي َننَا َح َّتى َو َجدْ ُت َب ْر َد َقدَ َم ْي ِه َع َلى َصدْ ِريَ ،ف َق َ
الَ :ألاَ َأ ُد ُّل ُك َما َع َلى َخ ْي ٍر ممِ َّا
َس َأ ْل ُت َما؟ إِ َذا َأ َخ ْذتمُ َا َم َض ِ
اح َمدَ ا ثَلاَ ث ًا َوثَلاَ ثِنيَ ،
اج َع ُك َما َف َس ِّب َحا ثَلاَ ث ًا َوثَلاَ ثِنيَ َ ،و ْ
 ال َق ِديدُ من اللحم :ما ُق ِط َع طو ً
وج َّفف في الهواء والشمس( .املعجم الوسيط :ق د د).
وم َّلح ُ
ال ُ

 أخرجه ابن ماجه :كتاب األطعمة ،باب :القديد ،رقم ،3312:وهـو صحيح كمـا قـال األلباني
في صحيح ابن ماجه ( )232/2رقم.2677 :
 احلديث متفق عليه عن عائشة؛ البخاري :كتاب التفسير ،باب :قوله  -تعالى َ { :-يا َأ ُّي َها
ال َّنب ُِّي ُقل َأل ْز َواجِ َك[ }...األحزاب،]٨٢ :رقم .4786:ومسلم:كتاب الطالق ،باب :أن تخيير
امرأته ال يكون طالق ًا ،...رقم.1475:

102

األدلة اجللية على صدق خير البرية #

َو َك ِّب َرا َأ ْر َبع ًا َوثَلاَ ثِنيَ َ ،ف ُه َو َخ ْي ٌر َل ُك َما ِم ْن َخ ِ
اد ٍم».

�ن َأ ْع ُبدَ َ :ألاَ ُأ َحدِّ ُث َك َعنِّي َو َع� ْ�ن َف ِ
وفي رواي� ِ�ة أبي داود َق َ
ال َع ِل ٌّي لاِ ْب� ِ
اط َم َة
َ
َ
بِ ْن ِ
ت َر ُس ِ
الر َحى
ول ال َّل ِه َ ،#و َكا َن ْت أ َح َّب أ ْه ِل ِه إِ َل ْي ِهَ ،و َكا َن ْت ِع ْن ِدي َف َج َّر ْت بِ َّ
َ
اس َت َق ْت بِا ْل ِق ْر َب ِة َح َّتى َأ َّث َر ْت ِفي َن ْح ِر َها َو َق َّم ِ
ت ا ْل َب ْي َت َح َّتى
َح َّتى أ َّث َر ْت بِ َي ِد َهاَ ،و ْ
ْاغ َب َّر ْت ثِ َيا ُب َهاَ ،و َأ ْو َق���دَ ِ
َت ثِ َيا ُب َها َو َأ َصا َب َها ِم ْن َذلِ� َ
�ك ُض ٌّر،
ت ا ْل ِقدْ َر َح َّتى َد ِكن ْ

ت َأ َب ِ
اك َف َس َأ ْلتِ ِ
يه َخ ِ
َف َس ِم ْعنَا َأ َّن َر ِقيق ًا ُأتِ َي بِ ِه ْم إِ َلى ال َّنبِ ِّي َ ،#ف ُق ْل ُتَ :ل ْو َأ َت ْي ِ
ادم ًا
َي ْك ِف ِ َ

است َْح َي ْت َف َر َج َع ْتَ ،ف َغدَ ا َع َل ْينَا َو َن ْح ُن ِفي
يكَ .فأ َت ْت ُه َف َو َجدَ ْت ِع ْندَ ُه ُحدَّ اث ًا َف ْ

ِ َ ِ 
اع َح َيا ًء ِم ْن َأبِ َيهاَ ،ف َق َ
ال:
لف
س ِع ْندَ َر ْأ ِس َها َف َأ ْد َخ َل ْت َر ْأ َس َها ِفي ال ِّل َف ِ
اعنَا َ ،ف َج َل َ
َت َمر َتينْ ِ َ ،ف ُق ْل ُت َ
اج ُت ِ
س إِ َلى ِ
« َما َك َ
ك َأ ْم ِ
:أ َنا َوال َّل ِه ُأ َحدِّ ُث َك
ان َح َ
آل ُم َح َّم ٍد؟» َف َس َكت ْ َّ
َ
َيا َر ُس َ
اس َت َق ْت
الر َحى َح َّتى أ ََّث��ر ْت ِفي َي ِد َهاَ ،و ْ
ول ال َّل ِه؛ إِ َّن َه ِذ ِه َج َّر ْت ِع ْن ِدي بِ َّ
ت ا ْل َب ْي َت َح َّتى ْاغ َب َّر ْت ثِ َيا ُب َهاَ ،و َأ ْو َقدَ ِ
بِا ْل ِق ْر َب ِة َح َّتى َأ َّث َر ْت ِفي َن ْح ِر َهاَ ،و َك َس َح ِ
ت
يق َأ ْو َخدَ ٌمَ ،ف ُق ْل ُت َل َهاَ :س ِل ِ
َت ثِ َيا ُب َهاَ ،و َب َل َغنَا َأ َّن ُه َقدْ َأ َت َ
اك َر ِق ٌ
يه
ا ْل ِقدْ َر َح َّتى َد ِكن ْ

َخ ِ
ادم ًا....

فانظر كيف قسم النبي  #السبي ولم يعط فاطمة  -رضي الله عنها  -منه

شيئ ًا!

 متفق عليه ؛ البخاري:كتاب فرض اخلمس ،باب :الدليل أن اخلمس لنوائبه ،رقم.3113:
ومسلم :كتاب الذكر والدعاء والتوبة ،باب :التسبيح أول النهار وعند النوم ،رقم.2727 :
 أي :رجا ً
ال يتحدثون .انظر:عون املعبود في شرح سنن أبي داود ،للعظيم أبادي (،)149/8
دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى.1990،
فاع ما يج َّلل به اجلسدُ ك ُّلهِ ،كسا ًء كان أو غيره( .الوسيط :ل ف ع).
 أي :في غطائنا ،فال َّل ُ
 أخرجه أبو داود :كتاب األدب ،باب :في التسبيح عند النوم ،رقم.5062:
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بل كان يحرم الصدقة عليه وعلى آل بيته ،ويقول« :ال يحل لي من هذه

الـخ ْمسُ ،
الغنائم إال ُ
والـخ ْمس مردود فيكم».

فالنبي  #قبل النبوة كان له مكانة عظيمة في قومه ،وال ينادونه إال األمني

والصادق ،وإذا اختلفوا في شيء حتاكموا إليه ،وكان متزوج ًا من امرأة غنية،

وله أعرق نسب في قريش ،فعنده املال واملرأة اجلميلة واملكانة املرموقة والسمعة

الطيبة والنسب الشريف ،فكيف يترك ه��ذا كله ويحارب الناس أجمعني،
ويكفرهم إال من كان على طريقته ،ويحارب الناس ويقول لقريش« :جئتكم

بالذبح» .وترميه العرب عن قوس واحدة ،ثم بعد هذا كله ليس له من فعله
أي مصلحة دنيوية ال له وال ألبنائه وال ألهله ،بل حتى ملا مات لم ُي ْع ِط اخلالفة
ألحد من قرابته ،فما كان لرجل يترك الكذب أربعني سنة ،حتى صار طبع ًا له

وسجية من سجاياه الثابتة التي يصعب انتزاعها منه ،بل حتى لو أراد الكذب
ألبت عليه طباعه وسجاياه ذلك ،ثم بعد هذا التاريخ الطويل والسمعة السامية
يقوم وينتحل الكـــذب ،وليس أي كذب بل أشد أنواعه وهو الكذب على الله

 -تعالى ،وهو مع هذا ال يهدف إلى مصلحة وال إلى غرض شخصي؟ إن هذا

ال ميكن أن يتصوره عاقل.

 أخرجه النسائي :كتاب قسم الفيء ،رقم.4139 :
 كما حصل عندما اختلفت قريش عند بناء الكعبة ،فيمن يضع احلجر األسود في مكانه،
فاحتكموا إلى النبي َّ ،#
ففض اخلصام بأن بسط عباءته ووضع احلجر األسود عليها ،وأمر
كل رأس قبيلة أن يأخذ طرف ًا من أطراف العباءة ،فحملوه كلهم حتى وضعوه في مكانه(.انظر:
الرحيق املختوم ،ص .)58

 أخرجه اإلمام أحمد (رقم ،)6996:وإسناده صحيح.
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إن عدم رغبة النبي  #في متاع الدنيا دليل أنه إمنا فعل هذا طاعة لله ،بوحي

منه  -سبحانه.

وق��د ُو ِّف��ق بعض املستشرقني املنصفني لفهم ه��ذا املعنى وإدراك���ه؛ يقول

(كارليل)( :ومم��ا يبطل دع��وى القائلني إن محمد ًا  #لم يكن صادق ًا في

رسالته؛ أنه قضى عنفوان شبابه وحرارة صباه في تلك العيشة الهادئة املطمئنة،
ولم يحاول أثناءها إحداث ضجة وال ٍّ
دوي ،مما يكون وراءه ذكر وشهرة وجاه
وسلطان ،ولم يك إال بعد أن ذهب الشباب وأقبل املشيب) .وقد استدل بهذا


{و َج َاء ِم ْن
الدليل حبيب النجار الذي في سورة يس؛ كما قال  -تعالى َ :-
َأ ْق َصا ال َْـم ِدي َن ِة َر ُجلٌ َي ْس َعى َق َ
ني  )#^٢٠^#ا َّت ِب ُعوا َمن َّال َي ْس َأل ُُك ْم َأ ْج ًرا
ال َيا َق ْو ِم ا َّت ِب ُعوا ال ُْـم ْر َس ِل َ

ون} [يس.]٢١ - ٢٠ :
َو ُهم ُّم ْه َت ُد َ

وهذا الدليل حق ،وكان كل نبي يأتي إلى قومه يقول لهم هذا األمر ،ففي سورة

{و َما َأ ْس َأل ُُك ْم
الشعراء قال نوح وهود وصالح ولوط وشعيب  -عليهم السالم َ :-
َعل َْي ِه ِم ْن َأ ْج ٍر إنْ َأ ْج ِر َي إ َّال َعلَى َر ِّب ا ْل َعا مَلِ َني} [الشعراء.]180 ،164 ،145 ،127 ،109 :

 تقدمت ترجمته.

 األبطال ،لكارليل( ،ص  )51عـــن كتـــاب الـــوحــي الـقـــرآني فــي املنظـــور االستشــراقــي
ونقــده ،د.محمود ماضي( ،ص  ،)127مكتبة دار الدعوة ،اإلسكندرية ،الطبعة األولى،
.1996

 انظر :تفسير البيضاوي ( ،)429/4وتفسير القرطبي ( ،)15/15وتفسير ابن كثير ()569/3
وغيره من كتب التفسير.

املبحث األول :األدلة على صدق الرسول #

105

الدليل اخلامس عشر :إخباره بالغيب:

من أدلة صدق النبي  #إخباره بالغيب سواء كان غيــب ًا الحقـــ ًا أو ســـابق ًا أو

حاضر ًا؛ وأخبر مبا يكون بعد موته من الردة في خالفة أبي بكر  -رضي الله عنه،

والفتنة في زمن علي  -رضي الله عنه ،وأخبر بأن اخللفاء الثالثة عمر وعثمان
وعلي  -رضي الله عنهم ُ -يقتلون شهداء ،وأخبر بفتح القسطنطينية واحليرة
ومصر وفارس والروم وبيت املقدس ،وبأويس القرني ،وأخبر بخروج كثير من

الفرق كاخلوارج والقدرية ،وبشر كثير ًا من الصحابة باجلنة فماتوا على اإلميان،
وأخبر الكثير بدخولهم النار فماتوا على الكفر ،وأخبر بكثير من أشراط الساعة

الصغرى وقد حتققت.

ولم تتحقــق هــذه األمـــور إال بعــد مــوته ،ومثــل هــذا ال ميكــن أن يكــون

إال بوحي.

ومثل هذا أيض ًا إخباره بالغيب املاضي ،كقصص السابقني واألنبياء وبني

إسرائيل ،فقد حتدث عن أخبار األنبياء قبله بأدق التفاصيل التي لم تكن موجودة

في كتاب ،وحدث بالكثير من أخبار بني إسرائيل وصدّ قته التوراة واإلجنيل على
ذلك ،فهذه الغيبيات املاضية ليس لها مقدمات يستدل بها عليها ،ومع هذا أخبر

بها النبي  #موافقة للواقع .قد يقول قائل :إنه قرأ التاريخ .قلنا :إنه ال يعرف
القراءة وال الكتابة ،ولو سلمنا بهذا ،فإنه كان يخبر بالغيب احلاضر أيض ًا،

 انظـر :الصحيــح املسنــد من دالئــل النبـــوة ،للـــوادعــي ،باب :اإلخبار عــن أمــور مستقبليــة
(ص .)540 - 399
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فع ْن َأ َن ٍ
س
كإخباره الصحابة بغزوة مؤتة وهو في املدينة ،وهي قريب من الشامَ ،
اح َة لِل َّن ِ
اس َق ْب َل َأ ْن
 رضي الله عنه َ -أ َّن ال َّنبِ َّي َ #ن َعى َز ْيد ًا َو َج ْع َفر ًا َوا ْب َن َر َو ََي ْأتِي ُهم َخبر ُهمَ ،ف َق َ َ
يبُ ،ث َّم
يبُ ،ث َّم َأ َخ َذ َج ْع َف ٌر َف ُأ ِص َ
الرا َي َة َز ْيدٌ َف ُأ ِص َ
َ ْ َُ ْ
ال« :أ َخ َذ َّ
انَ -ح َّتى َأ َخ َذ َس ْي ٌف ِم ْن ُس ُي ِ
و َع ْينَا ُه َت ْذ ِر َف ِوف ال َّل ِه َح َّتى
َأ َخ َذ ا ْب ُن َر َو َ
اح َة َف ُأ ِص َ
يب َ
َفت ََح ال َّل ُه َع َل ْي ِه ْم».

 أخرجه البخاري :كتاب املناقب ،باب :مناقب خالد بن الوليد ،رقم.3757:
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الدليل السادس عشر :إخباره بالنهايات يف البدايات:

قد ينكر بعض الناس الدليل السابق (إخباره بالغيب) زعم ًا أن هذا قد يحصل

بإدراك املقدمات أو الفراسة أو معرفة السنن الكونية أو قراءة التاريخ أو بأخبار

سرية أو باحلدس أو االستعانة باجلن ليخبروه عما غاب عنه.

فنقول :لقد أخبر النبي  #بكثير من األمور قبل حصولها ،أو حتى حصول

مقدماتها ،مع أن هذا ال يتأتى من بني البشر.

فالغيب بيننا وبينه حجاب كثيف ،وال ينخرق هذا احلجاب إال بوحي من

السماء.

نعم؛ قد يستشرف اإلنسان املستقبل ويستقــرئه ويستشفه عن طريق مقدمات

ودالئل يلتمس منها النفوذ إلى حجاب املستقبل ،كما يفعل الساسة واالقتصاديون

وغيرهم ،ولكنه في الغالب ال يكون صواب ًا ،والصواب منه إمنا حصل بسبب
حصول مقدماته،كرجل مر على بيت قدمي متها ٍو ،فقال :احذروا هذا البيت فإنه
سيقع .فإننا نقول :قد يتحقق كالمه في وقت قريب أو بعيد باعتبار هذه املقدمات

الواقعة .وأما لو مر على بيت جديد محكم البناء ،وقد ُبني على أحدث الطرائق
الهندسية بإشراف مهندسني ومتخصصني وخبراء ،فقال :اح��ذروا هذا البيت

فإنه سيقع .لقلنا :هذه ترهات وسفاهات ال تصدر من عاقل.

 انظــر :كتــاب :تثبيــت دالئــل النبـــوة ،للقـــاضي عبــد اجلبار الهمــذاني ( ،)314/2حققه
د.عبد الكــرمي عثمان ،دار العربية للطباعة والنشر ،بيروت ،وهو كتاب حافل مليء بالفوائد،
ال سيما األدلة العقلية على نبوة النبي #؛ ألنه من مدرسة املعتزلة العقلية.
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لذلك إذا لم يكن هناك مقدمات وإشارات وقرائن ،فال ميكن ألحد أن يعرف

ماذا سيحصل في املستقبل ،بل وال ميكن أن يعرف ماذا سيحصل بعد حلظة:
الس َم َو ِ
ون}
ان ُي ْب َع ُث َ
ون َأ َّي َ
ات َوا َأل ْر ِض ا ْل َغ ْي َب إ َّال ال َّل ُه َو َما َي ْش ُع ُر َ
{ ُقل َّال َي ْعل َُم َمن ِفي َّ
[النمل.]٦٥ :

فمث ً
ال لو أن النبي  #انتصر على العرب ،ثم بشر بأنه سينتصر على العجم،

لقلنا :إمنا قال هذا حلصول مقدمات لهذا احلدث ،وهو انتصاره على العرب،
ولكن األمر الغريب أن النبي  #يبشر بهذه األمور في ظروف هي أبعد ما تكون

توقع ًا لها.

اب ْب ِن الأْ َ َر ِّت َق َ
الَ :ش َك ْو َنا إِ َلى َر ُس ِ
َع ْن َخ َّب ِ
ول ال َّل ِه َ #و ُه َو ُمت ََو ِّسدٌ ُب ْر َد ًة َل ُه ِفي
ِظ ِّل ا ْل َك ْعب ِةَ ،ف ُق ْلن َ
َا:ألاَ َت ْس َت ْن ِص ُر َلنَا َألاَ َتدْ ُعو َلنَاَ ،ف َق َ
الَ « :قدْ َك َ
ان َمن َق ْب َل ُك ْم ُي ْؤ َخ ُذ
َ
ضَ ،ف ُي ْج َع ُل ِف َيها َف ُي َج ُاء بِالمْ ِ ْن َشا ِرَ ،ف ُي َ
الر ُج ُلَ ،ف ُي ْح َف ُر َل ُه ِفي الأْ َ ْر ِ
وض ُع َع َلى َر ْأ ِس ِه
َّ
اط الحْ َ ِد ِ
َف ُي ْج َع ُل نِ ْص َفينْ ِ َ ،ويمُ ْ َش ُط بِ َأ ْم َش ِ
يد َما ُد َ
ون لحَ ْ ِم ِه َو َع ْظ ِم ِهَ ،ف َما َي ُصدُّ ُه َذلِ َك
لأْ َ
الر ِ
اك ُب ِم ْن َص ْن َعا َء إِ َلى َح ْض َر َم ْو َت،
َع ْن ِدينِ ِه َ
،وال َّل ِه َل َيتِ َّم َّن َه َذا ا ْم ُر َح َّتى َي ِس َير َّ
اف إِلاَّ ال َّل َه َو ِّ
لاَ َي َخ ُ
ْب َع َلى َغن َِم ِهَ ،و َل ِك َّن ُك ْم َت ْست َْع ِج ُل َ
ون».
الذئ َ

ف��ـ (ال��دع��وة احملمدية ف��ي مكة عشر س��ن��وات كلها إع���راض م��ن قومه عن

االستماع لقرآنه ،وصدٌّ لغيرهم عن اإلصغاء له ،واضطهاد وتعذيب لتلك الفئة
القليلة التي آمنت به ،ثم مقاطعة له ولعشيرته ومحاصرتهم مدة غير يسيرة في

 أخرجه البخاري :كتاب املناقب ،باب :ما لقي النبي  #وأصحابه مبكة ،رقم.6943:
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ِشعب من ِشعاب مكة ،ثم مؤامرات سرية أو علنية على قتله أو نفيه ،فهل للمرء

أن يلمح في ثنايا هذا الليل احلالك الذي طوله عشرة أعوام شعاع ًا ولو ضئي ً
ال
من الرجاء أن يتنفس صبحه عن اإلذن لهؤالء املظلومني برفع صوتهم وإعالن

دعوتهم؟ ولو شام املصلح تلك البارقة من األمل في جوانب نفسه من طبيعة

دعوته ،ال في أفق احل��وادث؛ فهل يتفق له في مثل هذه الظروف أن يربو في

وه ْب ُه امتأل رجاء بظهور دعوته في حياته
نفسه األمل حتى يصير حكم ًا قاطع ًا؟ َ
ما دام يتعهدها بنفسه؛ فمن يتكفل له بعد موته ببقاء هذه الدعوة وحمايتها وسط

أمواج املستقبل العاتية؟ وكيف يجيئه اليقني في ذلك وهو يعلم من عبر الزمان
يفت في عضد هذا اليقني؟ فكم من مصلح صرخ بصيحات اإلصالح فما
ما ُّ

لبثت أصواته أن ذهبت أدراج الرياح ،وكم من مدينة قامت في التاريخ ثم عفت

ٍ
كتاب ُفقد أو انتقص أو ُبدِّ ل ،وهل
ودرست آثارها ،وكم من نبي قتل ،وكم من
كان محمد  #ممن تستخفه اآلمال فيجري مع اخليال؟ إنه ما كان قبل نبوته يطمع
اب إ َّال َر ْح َم ًة ِّمن
{و َما كُ َ
نت َت ْر ُجو َأن ُي ْلقَى إل َْي َك ال ِْك َت ُ
في أن يكون نبي ًا يوحى إليهَ :

ين} [القصص ,]٨٦ :وال كان بعد نبوته يضمن لنفسه
َّر ِّب َك فَال َت ُكو َن َّن َظهِ ًيرا ِّلل َْكا ِف ِر َ

ب بِا َّل ِذي َأ ْو َح ْي َنا إل َْي َك ث َُّم ال جَ ِت ُد
{و َل ِئن ِش ْئ َنا َل َن ْذ َه نَ َّ
أن يبقى هذا الوحي محفوظ ًا لديهَ :
ِيرا} [اإلسراء٨٦ :
ل ََك ِب ِه َعل َْي َنا َو ِكي ًال  )#^٨٦^#إ َّال َر ْح َم ًة ِّمن َّر ِّب َك َّإن ف َْض َل ُه كَ َ
ان َعل َْي َك كَ ب ً

 ]٨٧؛ فال بد إذ ًا من كفيل بهذا احلفظ من خارج نفسه ،ومن ذا الذي ميلك هذاالضمان على الدهر املتقلب اململوء باملفاجآت؟ إال رب الدهر الذي بيده زمام

احلوادث كلها ،والذي قدَّ ر مبدأها ومنتهاها ،وأحاط علم ًا مبجراها ومرساها،
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فلوال فضل الله ورحمته املوعود بهما في اآلية اآلنفة ملا استطاع القرآن أن يقاوم
تلك احلروب العنيفة التي أقيمت وال تزال تقام عليه بني آن وآن .سل التاريخ:
كم ٍ
مرة تنكر الدهر لدول اإلسالم ،وتسلط الفجار على املسلمني فأثخنوا فيهم
القتل ،وأكرهوا أمم ًا منهم على الكفر ،وأحرقوا الكتب ،وهدموا املساجد؛

وصنعـوا ما كان يكفي القليل منه لضياع هذا القرآن ك ً
ال أو بعض ًا كما ُفعل بالكتب

قبله؛ لوال أن يد العناية حترسه فبقي في وسط هذه املعامع رافع ًا راياته وأعالمه،
حافظ ًا آياته وأحكامه ،بل اسأل صحف األخبار اليومية كم من القناطير املقنطرة
من الذهب والفضة تنفق في كل عام حملو هذا القرآن ،وصدِّ الناس عن اإلسالم

بالتضليل والبهتان واخلداع واإلغراء ،ثم ال يظفر أهلها من وراء ذلك إال مبا قال
الله  -تعالى َّ :-
ِيل ال َّل ِه ف ََس ُين ِفقُو َن َها
ين كَ ف َُروا ُين ِفق َ
ُون َأ ْم َوا َل ُه ْم ِل َي ُصدُّ وا َعن َسب ِ
{إن ا َّل ِذ َ
ون} [األنفال،]٣٦ :
ين كَ ف َُروا إلَى َج َه َّن َم ُي ْح َش ُر َ
ون َعل َْيهِ ْم َح ْس َر ًة ث َُّم ُي ْغل َُب َ
ث َُّم َت ُك ُ
ون َوا َّل ِذ َ

ذلك بأن الذي ميسكه أن يزول هو الذي يمُ سك السماوات واألرض أن تزوال،

ْـح ِّق ِل ُيظْ هِ َر ُه َعلَى ِّ
ين كُ ِّل ِه
الد ِ
ذلك بأن الله { ُه َو ا َّل ِذي َأ ْر َسلَ َر ُسو َل ُه بِا ْل ُه َدى َو ِد ِ
ين ال َ
ون} [التوبة ،]٣٣ :والله بالغ أمره ومتم نوره فظهر ،وسيبقى
َول َْو كَ ِر َه ال ُْـم ْش ِركُ َ

ظاهر ًا ،ال يضره من خالفه حتى يأتي أمر الله).

ومثل ذلك ما حصل في حادثة الهجرة وهو مطارد من قريش ،وليــس معه

إال رجل واح��د ،والكل يتربص به ليقتله أو يسلمه ليأخذ اجلائزة ،ثم يقول
لسراقة« :كيف بك إذا لبست سواري كسرى» ثم يتحقق هذا األمر ويلبسهما
 النبأ العظيم ،ص .47-38
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في زمن أمير املؤمنني الفاروق عمر بن اخلطاب  -رضي الله عنه.
وعندما جاء رسول كسرى إلى النبي  #ليتوعده ويتهدده قال له النبي :#

«إن ربي قتل ربكما» فنظروا فإذا بكسرى مات في ذلك اليوم ،ومثل هذا ليس
له مقدمات تدل عليه ،ولم يكتب بعد في أي كتاب ،ولكنها النبوة.

 انظر :اإلصابة ،البن حجر ،في ترجمة سراقة  -رضي الله عنه .)42/3( -

 انظر :اخلصائص الكبرى ،للسيوطي ( ،)14/2باب :ما وقع عند كتابه إلى كسرى ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة األولى.1985 ،
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الدليل السابع عشر :إحكام التشريع:

ال يوجد قانون في اإلحكام والتنظيم مثل التش���ريع الذي جاء به النبي ،#

فإن ش���ريعته جاءت لتس���د حاجة اإلنسان في كل نواحي احلياة ،وتبني احلكم في
كل م���ا يحتاجه اإلنس���ان ،وتنظم حياة املس���لم م���ن والدته إلى موته؛ تس���ير معه

جنب��� ًا إلى جنب ترعاه وحتضنه وتقومه وتس���دده وتبصره وتهدي���ه {فَإ َّن ُه َن َّز َل ُه َعلَى

ني} [البقرة ،]٩٧ :شريعة
���رى ِلل ُْم ْؤ ِم ِن َ
َق ْلب َِك بِإذْ ِن ال َّل ِه ُم َص ِّدقًا ِّل َـما َبينْ َ َي َد ْي ِه َو ُه ًدى َو ُب ْش َ

كاملة ،فيها من اللني واليس���ر واملوافقة للعقل ما يجعل كل من يلتزم بها س���عيد ًا

فخ���ور ًا ،وفيه���ا من املرونة ما يجعلها تصلح لكل زم���ان ومكان وأمة،ال متيز بني

الناس في األحكام ،فالعدل أساسها واحلكمة نبراسها.

على حني ال جتد هذا في أي شريعة وقانون وضعي ،وال يعرف هذا حق

معرفته إال القانونيون واملطلعون على القانون الوضعي ،فهو يعدل في كل سنة

عدة مرات ،والقانون لو جنح في بلد فإنه قد ال ينجح في بلد آخر ،ولو صلح

في وقت فقد يكون وبا ً
ال في وقت آخر ،وانظر ماذا فعلت الشيوعية احلمراء
بأهلها التي لم يلتزم بها من التزم إال بعد جريان أنهار الدم ،واستخدام أبشع

أنواع التعذيب ،ثم سقطت إلى الهاوية وألقيت في َم ْزبلة التاريخ غير مأسوف

عليها.

ولم يستطع أحد أن يأتي بشريعة تخدم اإلنسان في جميع شؤون حياته،
 انظر :املستشرقون وشبهاتهم حول القرآن ،للحكيم (ص .)47

 القرآن وإعجازه التشريعي ،حملمد إسماعيل إبراهيم (ص  ،)31دار الفكر العربي ،القاهرة.
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فقصارى جهد من وضعها أن تكون فكرة في مجال معني؛ ففي االقتصاد برزت
االشتراكية والرأسمالية الربوية ،فاألولى قتلت اإلب��داع وساوت بني النشيط
واخلامل ،وبني املضحي والالمبالي ،والذكي والغبي .واألخ��رى جعلت

شعوبها شعوب ًا طبقية ما بني كل طبقة وطبقة مفاوز ،فبعض الطبقات طبقة
مسحوقة ال جتد قوت يومها ،وبعضهم يتمتعون بكل متاع الدنيا ،وليس على

هؤالء حق ألولئك.

وفي السياسة برزت الدميقراطية والدكتاتورية ،فاألولى فتحت الباب

على مصراعيه لآلراء وأطلقت احلريات بال عنان ،وجعلت احلكم للشعب على
اختالف مستواه التعليمي والفكري ،وعلى حسب مصلحته اخلاصة ،طارحة

أي حكم شرعي غير مبالية فيه ،فحكم الناس يقدم على حكم رب الناس.
واألخ��رى جعلت احلكم محصور ًا بشخص واحد وال يحق ألحد التدخل

مهما بلغ من الثقافة والعلم.

وفي اجلانب االجتماعي فتحوا باب اخلنا والزنا على مصراعيه كما قال

فرويد :إن الغريزية اجلنسية هي أساس كل تصرفات اإلنسان حتى الرضيع مع
 الق����رآن والس����نة والعل����وم احلديث����ة ،حملم����د أحم����د مدن����ي( ،ص  ،)101مبح����ث املاركس����ية
وتناقضاتها.

 انظر :املوسوعة امليسرة في األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة (.)920/2
 انظر :السابق (.)1066/2
 انظر :السابق (.)929/2
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أمه ،وأي كبت لهذه الغريزة يؤدي إلى االنهيار واألزمات النفسية.
وغيرها من األفكار واملذاهب التي ال يسع املجال لذكرها.
وهذه القوانني مع كثرة الواضعني لها واملنقحني واملراجعني واملصححني إال

راض عنها فض ً
أنها ال زالت تتغير يوم ًا بعد يوم ،فمن وضعها غير ٍ
ال عن غيره.

وكل هذه األفكار واملذاهب والتشريعات والقوانني على اختالف مجاالتها

كان منتهى قدراتها مجتمعة أن تخدم بدن اإلنسان وجسمه ،ولم تستطع أن تقدم

للروح شيئ ًا ،فكان غاية ما عندها أن تقول للناس :ليتخذ كل منكم الدين الذي

يريد ،فإننا ال نعرف كيف تسعد الروح.

فكل هذه العقول لم تستطع أن تأتي بشريعة خالدة شاملة جلميع نواحي

احلياة كما أتى به النبــي  #فــي شــريعته ،وهــذا مــن أدلة صـــدقه  ،#فالبشــر

ال يقدرون على هذا ،وال حتى النبي  #يقدر على ذلك ،إمنا هذه الشريعة
تنزيل من عزيز حميد ،شريعة ال يأتيها الباطل من بني أيديها وال من خلفها تنزيل

من حكيم حميد.


حي ًا يرزق الستطاع
يقول برنارد شو ( :لو كان محمد – نبي اإلسالم – ّ

 انظر :العلمانية ،للشيخ سفر احلوالي (ص .)164
 برنارد شو :املفكر واألديب والفيلسوف اإلنكليزي املشهور :ولد برنارد شو في دبلن عاصمة
أيرلندا في  26يوليو  1856وكان أبواه من البروتستانت ذوي األصل اإلجنليزي .كان نهم ًا في
القراءة بشكل غير عادي وكثير ًا ما كان يتحف رفاقه التالميذ بقصص من اإللياذة واألوديسة التي

كان يحفظها عن ظهر قلب.
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أن يحل مشاكل العالم وهو جالس على حصيرته يحتسي القهوة).
وهذا مما استدل به هرقل أيض ًا على صدق النبي  #حيث إن شريعته تأمر

بعبادة الله وحده والصدق وصلة الرحم.

 القرآن والسنة والعلوم احلديثة ،حملمد أحمد مدني ،صفحة ،71 :مطابع خالد لألوفست،
الرياض.
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الدليل الثامن عشر :اإلعجاز العلمي:

وأقصد به أخبار النبي  #بحقائق علمية في عدة مجاالت في وقت لم يكن

أحد يعرف معناها ،ولم تعرف إال بعد ذلك ،فوجه الدليل إخباره  #بها قبل
أن يعرف عنها أحد وظهور األمر كما أخبر .#

وقد ُأ ِّلفت في هذا مؤلفات كثيرة ،تبني مدى اإلعجازات العلمية الدقيقة

التي تكلم عنها النبي  #قبل أربعة عشر قرن ًا ،ولم نعرف معناها إال اآلن في
هذا القرن ،فمن ذلك ما ألفه الدكتور مختار سالم بعنوان (اإلبداعات الطبية

لرسول اإلنسانية) ،ذكر فيها أنواع ًا كثيرة من العالجات النبوية ألمراض

بعضها لم يعرف له دواء إلى اآلن ،وكيف أن النبي  #أخبر بخروج طاعون
ـــر  -رضي الله عنهما َ -ق َ
ال:
العصر (اإليدز)؛ كما في حديث َع ْب ِد ال َّل ِه ْب ِن ُع َم َ

ول ال َّل ِه َ #ف َق َ
ــل َع َل ْينَــا َر ُس ُ
َأ ْق َب َ
الَ « :يا َم ْع َش َر المْ ُ َه ِ
ين َخ ْم ٌس إِ َذا ا ْب ُت ِلي ُت ْم بِ ِه َّن
اج ِر َ
وه َّن؛ َل ْم َت ْظ َه ْر ا ْل َف ِ
َو َأ ُع ُ
اح َش ُة ِفي َق ْو ٍم َق ُّط َح َّتى ُي ْع ِلنُوا بِ َها إِلاَّ َف َشا
وذ بِال َّل ِه َأ ْن ُتدْ ِر ُك ُ
ِفي ِه ْم َّ
اع ُ
ين َم َض ْوا.»..
ون َوالأْ َ ْو َج ُ
الط ُ
اع ا َّلتِي َل ْم َت ُك ْن َم َض ْت ِفي َأ ْسلاَ ِف ِه ْم ا َّل ِذ َ
وفي الصحيحني عن أبي هريرة – رضي الله عنه  -أن النبي  #قال« :إذا
 طبعته مؤسسة املعارف في بيروت،الطبعة األولى.1995،

 أخرجه ابن ماجه :كتاب الفنت ،باب :العقوبات ،رقم .4019:وهو حديث حسن (انظر:

صحيح سنن ابن ماجه ،لأللباني ( ،)370/2رقم .3246 :والسلسة الصحيحة (،)216/1

رقم.106 :
 متفق عليه؛ البخاري :كتاب الوضوء ،باب :املاء الذي يغسل به شعر اإلنسان ،رقم.167 :
ومسلم :كتاب الطهارة ،باب :حكم ولوغ الكلب ،رقم.421 :
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ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع ًا إحداهن في التراب» فقد ثبت طبي ًا أن
لسان الكلب يحمل فطريات ضارة جد ًا باإلنسان ،وهذه الفطريات ال تـــزول

وال تقتل إال بالتراب مع املاء.

وفي صحيح البخاري أيض ًا أن النبي  #قال« :إذا سقط الذباب في إناء

أحدكم فليغمسه ،فإن في أحد جناحيه داء وفي اآلخر دواء».

وأثبتت التجارب الطبية أن الذبابة حتمل في أحد جناحيها جراثيم مضرة،

وفي اآلخر فطريات تقتل هذه اجلراثيم.

وغير ذلك من أنواع اإلعجاز وألوانه التي يطول املجال في ذكرها ،وهذا

يدل على أن النبي  #ال يقول هذا من عند نفسه بل من الوحي.

 انظر :القرآن والسنة في العلوم احلديثة ،ص .69
 أخرجه البخاري :كتاب الطب ،باب :إذا وقع الذباب في اإلناء ،رقم.5336 :
 انظر :معجزات في الطب للنبي العربي محمد  ،#تأليف الطبيب محمد سعيد السيــوطي،
ص  ،64مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة الثانية.1986 ،
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الدليل التاسع عشر :الوصف الدقيق للغيب:

إن وصف أمور الغيب بدقة ال يكون إال ممن رآه أو سمع من رآه ،ولذلك

ميكن القول :إن وصف النبي  #لربه وللمالئكة وللجنة والنار وصف عجيب،
ال ميكن أن يأتي به بشر.

فوصف النبي  #لله  -سبحانه  -وصف ٍ
خال من التنقص ،مليء بكل

كمال واجب لله  -سبحانه؛ فيصفه بالقدرة املطلقة واحلكمة الباهرة والرحمة

الواسعة واحلياة الكاملة ،وغير ذلك من األسماء والصفات ،فسماه بأحسن

ْـح ْس َنى} [األعراف:
{و ِل َّل ِه ا َأل ْس َم ُاء ال ُ
األسماء ،ووصفه بأجمل األوص��افَ :
 ،]١٨٠و (احلسنى) أفعل تفضيل مؤنث م��ن احل��س��ن ،يعني :أن لله أحسن

{و ِل َّل ِه ال َْـم َثلُ ا َأل ْعلَى} [النحل - ]٦٠ :واملثـــل يعنـــي :الصفـــة؛
األسمـــاءَ ،
ُون ِفي َها َأ ْن َه ٌار ِّمن َّماءٍ [ }...محمد:
ْـج َّن ِة ا َّل ِتي ُو ِع َد ال ُْـم َّتق َ
كقــوله تعالــىَ { :م َثلُ ال َ
،- ]١٥يعني :أن له  -سبحانه  -أعلى األوصاف.

وه��ذا الوصف ال ميكن ملخلوق أن يتصف به {فَال َت ْض ِر ُبوا ِل َّل ِه ا َأل ْم َث َ
ال}
{ول َْم َي ُكن َّل ُه كُ ف ًُوا َأ َح ٌد}
[النحل{ ,]٧٤ :فَال جَ ْت َعلُوا ِل َّل ِه َأ َند ًادا} [البقرةَ ,]٢٢ :
{هلْ َت ْعل َُم َل ُه َس ِم ًّيا} [مرمي:
[اإلخالص{ ،]٤ :ل َْي َس كَ ِم ْث ِل ِه شَ ْي ٌء} [الشورىَ ,]١١ :
سمي له.
]٦٥؛ فهو  -سبحانه  -ال مثل له وال ندَّ له وال كفو ًا له وال
َّ
 انظر :كتاب (الله أهل الثناء واملجد) ،د.ناصر الزهراني ،مؤسسة اجلريسي ،الرياض ،الطبعة
األولى ،2000،فهو جيد في هذا الباب.
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ولكن انظر إلى البشر إذا أرادوا أن يصفوا الله ماذا يقولون ،فبعضهم يجعل

اإلله حيوان ًا كمن يعبد البقر أو الفأر ،وبعضهم يجعله جماد ًا كمن يعبد األصنام
والنار ،وبعضهم يعدد اآللهة كاملجوس الذين جعلوا إله ًا للظلمة وإله ًا للنور،

واإلغريق الذين جعلوا إله ًا للحب وآخر للرزق وثالث ًا للكواكب ،وفي ضمن
هذا تنقص واضح ،كأنهم يقولون :إن إلههم ال يستطيع أن يحوي جميع هذه

القدرات ،وبعضهم يعبد ما هو أقبح من ذلك كالفروج ،بل بعضهم شطح عقله

حتى عبد عدو اإلنسانية األول إبليــس ،ولكن لنرتفع عن هذه الديانات ونذهب
إلى الرساالت السماوية ،ونرى كيـــف وصف أصحابها الرب  -سبحانه.

أما اليهود فهم من أجرأ الناس على مدار التاريخ على اجلبار  -سبحانه ,فقد

قالواَّ :
ير َو َن ْح ُن َأغْ ِن َي ُاء} [آل عمران ]١٨١ :وقالواَ { :ي ُد ال َّل ِه َم ْغلُو َلةٌ}
{إن ال َّل َه َف ِق ٌ


عما يقولون علو ًا كبير ًا.
[املائدة ،]٦٤ :يعني :بخيل  -سبحانه وتعالى َّ

وقال ابن القيم  -رحمه الله ( :-وأما اليهود فقد حكى الله لك عن جهل

أسالفهم وغباوتهم وضاللهم ،ما ُّ
يــدل على ما وراءه من ظلمات اجلهل،
 انظر :هداية احليارى ،البن القيم ،فصل:ثمرة إنكار النبوات جحد اخلالق واجلهل بأسمائه
وصفاته،ص .354
ولقد ألف عباس محمود العقاد كتاب ًا حاف ً
ال بعنوان (الله)،تكلم فيه عن وصف الله  -تعالى -
في األديان واألفكار والشعوب احملرومة من نور الوحي ،فذكر وصف الله  -تعالى  -عند
احلضارات السابقة في مصر والهند والصني وفارس وبابل واليونان ،وفي األديان السماوية
كاليهود والنصارى ،وعند الفالسفة ،وغير ذلك ،وهو كتاب مفيد،طبعته دار نهضة مصر،
في القاهرة،الطبعة الثانية .1997 ،وباملقارنة بني هذه األديان وبني وصف النبي  #ر َّبه يتضح
الفرق بني الوصفني ،ويتبني لك أن هذا الوصف ال يتأتى إال ملن كان مؤ َّيد ًا بالوحي.

 انظر :فتح القدير ،للشوكاني (.)60/2
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التي بعضها فوق بعض ،ويكفي في ذلك عبادتهم العجل الذي صنعته أيديهم

من ذه��ب ،وم��ن عبادتهم أن جعلوه على ص��ورة أبلد احليوان وأقله فطانة،

الذي يضرب املثل به في قلة الفهم،فانظر إلى هذه اجلهالة والغباوة املتجاوزة
للحد،كيف عبدوا مع الله إله ًا آخر ،وقد شاهدوا من أدلة التوحيد وعظمة الرب

وجالله ما لم يشاهده سواهم،وإذ قد عزموا على اتخاذ إله دون الله ،فاتخذوه

ونبيهم حي بني أظهرهم لم ينتظروا موته ،وإذ قد فعلوا فلم يتخذوه من اجلواهر
العلوية كالشمس والقمر والنجوم ،بل من اجلواهر األرضية ،وإذ قد فعلوا فلم
يتخذوه من اجلواهر التي خلقت فوق األرض عالية عليها ،كاجلبال ونحوها بل

من جواهر ال تكون إال حتت األرض والصخور واألحجار ،عالة عليها ،وإذ قد
فعلوا فلم يتخذوه من جوهر يستغني عن الصنعة وإدخال النار وتقليبه وجوه ًا
مختلفة وضربه باحلديد وسبكه بل من جوهر يحتاج إلى نيل األيدي له بضروب

مختلفة وإدخاله النار وإحراقه واستخراج خبثه،وإذ قد فعلوا فلم يصوغوه على

متثال ملك كرمي وال نبي مرسل وال على متثال جوهر علوي ال تناله األيدي بل
على متثال حيوان أرضي،وإذ قد فعلوا فلم يصوغوه على متثال أشرف احليوانات
وأقواها وأشدها امتناع ًا من الضيم كاألسد والفيل ونحوهما بل صاغوه على

حرث عليه و ُيس َقى عليه بالسواقي
متثال أبلد احليوان وأقبله للضيم والذل بحيث ُي َ

والدواليب وال له قوة ميتنع بها من كبير وال صغير؛ فأي معرفة لهؤالء مبعبودهم
ونبيهم وحقائق املوجودات؟! وحقيق مبن ســــأل نبيه أن يجعــــل له إله ًا،فيعبد
إله ًا مجعو ً
ال بعدما شاهد تلك اآليات الباهـــرات؛ أن ال يعــرف حقيقــــة اإلله
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وال أسماءه وصفاته ونعوته ودينه ،وال يعرف حقيقة املخلوق وحاجته وفقره،

ولو عرف هؤالء معبودهم ورسولهم ملا قالوا لنبيهم :لن نؤمن لك حتى نرى الله
جهرة ،وال قالوا له :اذهب أنت وربك فقاتال ،وال قتلوا نفس ًا وطرحوا املقتول
الب َر ِ
آء ِم ْن قتله ،ونبيهم حي بني أظهرهم ،وخبر السماء والوحي يأتيه
على أبواب ُ

صباح ًا ومساء ،فكأنهم جوزوا أن يخفى هذا على الله كما يخفى على الناس،
ولو عرفوا معبودهم ملا قالوا في بعض مخاطباتهم له« :يا أبانا انتبه من رقدتك

كم تنام» ولو عرفوه ملا سارعوا إلى محاربة أنبيائه وقتلهم وحبسهم ونفيهم ،وملا

حتيلوا على حتليل محارمه ،وإسقاط فرائضه بأنواع احليل.)...

إل��ى آخ��ر تلك السلسلة م��ن الشتائم التي ل��م يقلها حتى عباد األصنام

آللهتهم.

وأما النصارى الذين هم أحسن حا ً
ال من اليهود وأقرب لنا منهم ،فقد اجتمع

أكثر من ألفي عالم من علمائهم في مؤمتر األمانة  -ويسميه علماء اإلسالم مؤمتر

اخليانة  -ليحددوا عقيدتهم في الله ،فنسبوا لله  -سبحانه وتعالى – كما يقول

ابن القيم  -أفعال احلمقى واملجانني ،فلو أن ملك ًا غضب على شعبه بسبب
ٍ
ٍ
واحد ،ارتكبه رجل واحد ،ثم حاول شعبه إرضاءه بكل سبيل فلم يفلح،
ذنب
ثم قال لهم بعد أزمان طويلة :إذا أردمت إرضائي وذهاب غضبي ،فإني أرسل
لكم ابني فاضربوه وابصقوا في وجهه واقتلوه ،فعندها فقط أرضى عليكم .من

 هداية احليارى من اليهود والنصارى ،البن القيم (ص .)359-357
 انظر :تفسير ابن كثير (.)366/1

 انظر :هداية احليارى من اليهود والنصارى ،البن القيم (ص .)323
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يفعل هذا الفعل؟!
فالنصارى يقولون :إن الله غضب على البشرية بسبب خطيئة آدم ،فلم

يرض عن البشرية مع من فيها من األنبياء واملرسلني إال بعد أن أرسل ابنه إلى

البشرية ،فلم يزل غضبه مستمر ًا حتى قاموا بضرب االب��ن وصفعه والبصق
في وجهه وصلبه ،ووضع الشوك على رأسه ،وتسمير يديه باللوح ،وإبقائه
مصلوب ًا حتى مات؛ عندها فقط رضي عن كل البشــر ،وسامحهـم على تلك

عما يقول الظاملون علو ًا كبير ًا.
اخلطيئة  -تعالى  -الله َّ

أيض ًا َو َص� َ
النبي  #املالئك َة وصف ًا عجيب ًا؛ فهم جند الله والقائمون
�ف ُّ
بأمره ،العابدون لربهم في كل وقت ال يفترون ،وال ينامـــون ،وال يأكلـــون،
وال يشربون بل يسبحون الله الليل والنهار ال يسأمون ،أين هذا من وصف

الكفار لهم باإلناث وغير ذلك؟!

ووصف اجلنة وصف ًا هو في غاية من الدقة واالستثارة والتشويق ،بحيث

ال تتمالك نفسك إذا سمعت هذا الوصف أن تقول :اللهم اجعلني من أهلها
وال حترمني دخولها .لكنك عندما تسمع لكثير من الفالسفــــة فــي وصـــف
ما سموه بـ (املدينة الفاضلة) ستضحك من قصور وصفهم ،وسذاجة تفكيرهم،

وسترى البون الشاسع والفرق الواسع بني وصف النبي  #ووصف هؤالء،

وهم معذورون؛ ألن النبي  #لم يأت به من عنده بل من الوحي.

 وكانت رسالتي في املاجستير بعنوان «اليوم اآلخر في القرآن» ،وعقدت فيها فص ً
ال عن اجلنة،
ووصفها استغرق مائة وسبع ًا وثالثني صفحة (من  521إلى  ،)658وقد طبعتــها  -بفضل من
الله  -دار البشائر في بيروت،الطبعة األولى.2002،
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وأما وصفه النار فهو وصف بليغ ،يقذف في قلبك اخلوف والفزع والرهبة

من هذه الدار .يقول جفري النغ( :عندما يترجم كتاب مقدس إلى لغة ما ،فإنه
ينجم عن ذلك ضياع كبير في املعنى ،ولكن إذا كان دافع املترجم االلتزام والتقوى

فقد يشع في النص املترجم بيرق مقدس ،ال ميكن أن تقيده حدود اإلنسانية،
وعلى الرغم من أن القرآن بالتأكيد هو أشد تأثير ًا على القارئ في اللغة األصلية

(العربية) من الترجمات ،إال أن شيئ ًا من الروعة والرهبة واجلمال واإلشراق من

التصوير الفني القرآني قد يحيا في الترجمة ،ليثير في النفس انعكاس ًا عميق ًا،

كاملشاهد التصويرية واملرعبة للنار على سبيل املثال )...إلى أن قال( :وعلى
الرغم من أن جميع معتنقي اإلسالم الغربيني مجبرون على االعتماد على التفسير

للقرآن ،إال أني واثق من أن جميع هؤالء قادرون على التمييز واالنتباه إلى أن

أكثر ما يثير اإلعجاب بالقرآن هو أسلوبه األدب��ي؛ ألنه يغرس في قارئه ذلك
الشعور غير امللموس من أنه صادر عن وحي سماوي).

 الصراع من أجل اإلميان ،جلفري النغ (ص.)81
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الدليل العشرون :تأليف قلوب العرب:

هم لها إال املفاخرة
لقد كان العرب قبل اإلسالم قبائل متنازعة متناحرة ،ال َّ

والتعالي على بعض ،تشتعل احلرب بينهم ألتفه أمر ،وقد تستمر احلرب بينهم

لعشرات السنوات ألجل ناقة – على سبيل املثال – كما حصل في حرب البسوس
التي استمرت أربعني سنة بني تغلب وبكر ابني وائل؛ ألن كليب بن ربيعة التغلبي

قتل ناقة البسوس خالة جساس بن مرة الكلبي.

وحرب داحس والغبراء التي كانت بني قبيلتي عبس وذبيان ،خلالف على

سباق بني فرسني – وهما داح��س والغبراء – واستمرت ه��ذه احل��رب أربعني

سن ًة أيض ًا ،وشارك في بعض حروبها عنتر ،وذكرها زهير بن أبي سلمى في
معلقته ،واحلرب بني األوس واخلزرج مع أنهم أبناء عم استمرت أكثر من مائة
سنة.

فهذه النفوس كان فيها من األنفة ،وع��دم الرضا بالضيم واحلمية القبلية

والقتال على أتفه األسباب ،والتي كانت جتعل النهب والقتل من أعظم سبل

كسب ال��رزق واملفاخرة بالظلم ،مما يجعلها أصعب ما يكون لالحتاد وجمع
الكلمة ،فالقدرة على جمع كلمة العرب قاطبة بقبائلها املتنافرة ،وإسقاط ما في

أمر معجز حق ًا ،قال
نفوس بعضهم لبعض من البغض والثأر من رجل واحد؛ ٌ
 املعجم املفصل في األدب ،د .محمد التوجني ( ،)187/1ودار الكتب العلمية ،بيروت،
الطبعة األولى1993 ،م.
 املصدر السابق (.)430/2
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تعالى ممتن ًا على هذه األمة بهذه النعمة ومبين ًا أنه من فعله وليس من فعل أحد من
{و ْاع َت ِص ُموا ب َِح ْب ِل ال َّل ِه َج ِم ًيعا َوال َت َف َّر ُقوا َواذْ كُ ُروا ِن ْع َم َت ال َّل ِه َعل َْي ُك ْم إذْ كُ ن ُت ْم
البشرَ :
َأ ْع َد ًاء َف َأ َّل َف َبينْ َ ُقلُوب ُِك ْم َف َأ ْص َب ْح ُتم ِب ِن ْع َم ِت ِه ْإخ َوا ًنا َوكُ ن ُت ْم َعلَى شَ فَا ُحف َْرةٍ ِّم َن ال َّنا ِر َف َأن َقذَ كُ م

ون} [آل عمران ،]١٠٣ :وقــال  -سبحانه -
ي ال َّل ُه ل َُك ْم آ َيا ِت ِه َل َع َّل ُك ْم َت ْه َت ُد َ
ِّم ْن َها كَ ذَ ِل َك ُي َب ِنّ ُ

ني َ )#^٦٢^#و َأ َّل َف
مبين ًا صعــوبة تأليــف القــلـــوبُ { :ه َـو ا َّل ِذي َأ َّي َد َك ِب َن ْص ِر ِه َوبِال ُْـم ْؤ ِم ِن َ

ْت َبينْ َ ُقلُو ِبهِ ْم َول َِك َّن ال َّل َه َأ َّل َف َب ْي َن ُه ْم إ َّن ُه
ْت َما ِفي ا َأل ْر ِض َج ِم ًيعا َّما َأ َّلف َ
َبينْ َ ُقلُو ِبهِ ْم ل َْو َأن َفق َ
يم} [األنفال ،]٦٣ - ٦٢ :فكانوا بعد هذا التآلف قوة ضاربة أسقطت
َع ِزي ٌز َح ِك ٌ

فارس والروم ،وقد تلمح بعض الشعراء هذا املعنى فقال:
هل تطلبون من املختار معجزة

يكفيه شعب من األجداث أحياه

فكانوا يد ًا في احلرب واحــدة

مــن خــاضهــا بـــاع دنــياه بأخــراه
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الدليل احلادي والعشرون :استجابة دعائه:

كان النبي  #ال يكاد يدعو بدعاء إال استجاب الله  -تعالى  -له في احلال،

وال يطلب طلب ًا إال حققه له  -سبحانه ،وهذا ال يتم لرجل كاذب مدع مفتر،

فالله  -تعالى  -إمنا يتقبل من املتقني ويستجيب للصادقني ،واألحاديث في ذلك

كثيرة جد ًا ال تخفى ،ولكني سأذكر لك موقف ًا واحد ًا فقط ،وفيه استجابة دعائه

وتسخير السحاب له :#

س ْب ِن َمالِ ٍ
ك  -رضي الله عنهما َ :-أ َّن َر ُج ً
َع ْن َأ َن ِ
ال َد َخ َل المْ َ ْس ِجدَ َي ْو َم ُج ُم َع ٍة،
ان َن ْح َو َدا ِر ا ْل َق َض ِ
اءَ ،و َر ُس� ُ
اس َت ْق َب َ
اب َك َ
ِم ْن َب ٍ
ـــل
ـــم َي ْخ ُط ُ
ـــبَ ،ف ْ
�ول ال َّل ِه َ #قائِ ٌ

ال َوا ْن َق َط ْع ِ
ول ال َّل ِه َه َل َك ِ
الَ :يا َر ُس َ
ول ال َّل ِه َ #قائِم ًا ُث َّم َق َ
َر ُس َ
ت الأْ َ ْم َو ُ
الس ُب ُل،
ت ُّ
ول ال َّل ِه َ #يدَ ْي ِه ُث َّم َق َ
َفا ْد ُع ال َّل َه ُي ِغي ُثنَاَ .ف َر َف َع َر ُس ُ
ال«:ال َّل ُه َّم َأ ِغ ْثنَا ال َّل ُه َّم َأ ِغ ْثنَا ال َّل ُه َّم
الس َم ِ
َأ ِغ ْثنَا»َ .ق َ
اء ِم ْن َس َح ٍ
اب َولاَ َقـزَ َع ًةَ ،و َما َب ْي َننَا
ال َأ َن ٌس َ
:ولاَ َوال َّل ِه َما َن َرى ِفي َّ
َو َبينْ َ َس ْل ٍع ِم ْن َب ْي ٍ
ت َولاَ َدا ٍرَ ،ق َ
الَ :ف َط َل َع ْت ِم ْن َو َرائِ ِه َس َحا َب ٌة ِمث ُْل ال ُّت ْر ِ
سَ ،ف َل َّما
َت َو َّس َط ِ
الس َما َء ا ْنت ََش َر ْت ُث َّم َأ ْم َط َر ْتَ ،فلاَ َوال َّل ِه َما َر َأ ْينَا َّ
س ِس ّت ًا  -وفي
الش ْم َ
ت َّ
اب َأ ْم َث َ
ال الجْ ِ َب ِ
الُ ،ث َّم َل ْم
الس َح ُ
روايةَ :ف َوا َّل ِذي َن ْف ِسي بِ َي ِد ِه َما َو َض َع َها َح َّتى َث َ
ار َّ

�ت المْ َ َط َر َيت ََحا َد ُر َع َلى لحِ ْ َيتِ ِه ُ - #ث َّم َد َخ َل َر ُج ٌل ِم ْن
َي ْن ِز ْل َع ْن ِم ْن َب ِر ِه َح َّتى َر َأ ْي� ُ
اس َت ْق َب َل ُــه َقائِم ًا َف َق َ
اب ِفي الجْ ُ ُم َع ِة َو َر ُس ُ
َذلِ َك ا ْل َب ِ
ال:
ول ال َّل ِه َ #قائِ ٌم َي ْخ ُط ُبَ ،ف ْ
ال َوا ْن َق َط َع ِ
ول ال َّل ِه َه َل َك ِ
الس ُب ُلَ ،فا ْد ُع ال َّل َه يمُ ْ ِس ْك َها َع َّناَ .ق َ
َيا َر ُس َ
ــت الأْ َ ْم َــو ُ
ال:
ــت ُّ
ــم َق َ
َف َر َف َع َر ُس ُ
ـــم َع َلى
ــم َح َــو َال ْينَــا َولاَ َع َل ْينَـــا ،ال َّل ُه َّ
ــال«:ال َّل ُه َّ
ول ال َّل ِه َ #يـــدَ ْي ِه ُث َّ
 اسم جبل في املدينة.
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الَ :ف َما ُي ِش ُير بِ َي ِد ِه إِ َلى َن ِ
ون الأْ َ ْو ِد َي ِة َو َمنَابِ ِ
الش َج ِر»َ .ق َ
الآْ َكا ِم َو ِّ
اب َو ُب ُط ِ
الظ َر ِ
ت َّ
اح َي ٍة
ار ِ
الس َح ِ
الش ْم ِ
اب إِلاَّ ا ْن َف َر َج ْتَ ،ف َأ ْق َل َع ْت َو َخ َر ْجنَا نمَ ْ ِشي ِفي َّ
ت المْ َ ِدين َُة
سَ ،و َص َ
ِم ِن َّ
ال ا ْل� َ�و ِادي َقنَا ُة َش ْهر ًاَ ،و َل ْم َي ِج ْئ َأ َحدٌ ِم ْن َن ِ
ِمث َْل الجْ َ ْو َب ِةَ ،و َس َ
اح َي ٍة إِلاَّ َحدَّ َث
بِالجْ َ ْو ِد.
إلى غير ذلك من األدعية الكثيرة جد ًا ،التي استجاب الله له فيها في احلال،

وهذا ال ميكن أن يتيسر لكاذب ،بل ال يكون إال لصادق مؤيد من الله ،فيطوع
له األسباب ،ويسخر له األمطار والسحاب ،ولوال خشية اإلطالة لسردت لك

األحاديث الكثيرة في ذلك.

 اجلوبة :احلفرة املستديرة الواسعة ،وهي أيض ًا فجوة ما بني البيوت .املعجم الوسيط ()150/1
(ج وب).
 متفق عليه؛ البخاري :كتاب اجلمعة ،باب :االستسقاء في خطبة اجلمعة غير مستقبل،
رقم .1014:ومسلم:كتاب صالة االستسقاء،باب :الدعاء في االستسقاء،رقم.897:
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أمي ِّ
يعلم العامل:
الدليل الثاين والعشرونِّ :

فمن أعظم األدل��ة على صدق النبي  #كونه أمي ًا اليقرأ وال يكتب طيلة

حياته وإلى وفاته ،كما شهد بذلك التاريخ واملخـــالـــف واملوافـــق ،وكما قال

اب
نت َت ْتلُو ِمن َق ْب ِل ِه ِمن ِك َت ٍ
{و َما كُ َ
اب َوال َت ُخ ُّط ُه ب َِي ِمي ِن َك إذًا َّال ْر َت َ
 سبحانه َ :-ُون} [العنكبوت.]٤٨ :
ال ُْـم ْب ِطل َ
رد هذا األمر على كثير من الشبه التي تثار ،فهو ليس بكاتب محترف
وقد َّ

وال قارئ نهم فكيف أتى بهذا العلم إال أن يكون وحي ًا من السماء.

خرج علماء وأئمة وع َّلم العالم
لم يقرأ كتاب ًا ولم يدرس علم ًا ومع هذا ّ

أجمع.

الكم الهائل من املعلومات وال جتد بينها تناقض ًا
كيف لرجل أ ِّمي يأتي بهذا ِّ

وال تعارض ًا وتباين ًا وال أدنى اختالف بل كلها تنساب في سياق واحد وجتري في
ان ِم ْن
{ول َْو كَ َ
فلك واحد ،وهذا ال يكون من بشر متعلم فكيف يكون من أمي؟! َ
ِع ِند غَ ْي ِر ال َّل ِه ل ََو َج ُدوا ِفي ِه ْاخ ِتالفًا كَ ِث ًيرا} [النساء.]٨٢ :

كيف لرجل أمي يسأل في أي مسألة فيجيب ،ويناظر ِ
فيحج
فيغلب ويجادل ُ

وال يحفظ عنه قول تراجع عنه أو مسألة أخطأ فيها.

أثبت ه��ذا األم��ر أن��ه نبي ص��ادق حيث أخبر عن أخبار املرسلني وقصص

األولني وهو أمي ال يقرأ وال يكتب.

ني ْاك َت َت َب َها َفهِ َي تمُ ْلَى
َّ
{و َقالُوا َأ َس ِاط ُير ا َأل َّو ِل َ
ورد هذا األمر أيض ًا على أكذوبةَ :

املبحث األول :األدلة على صدق الرسول #

َعل َْي ِه ُب ْك َر ًة َو َأ ِصيالً} [الفرقان.]٥ :
ورد أيض ًا على دعوى (نقله من التوراة واإلجنيل).
وغير ذلك من الشبه التي تكفل هذا الدليل بنسفها.
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الدليل الثالث والعشرون :حادثة الفيل:

من أعظم احلوادث التاريخية التي حصلت للعرب في اجلزيرة العربية حادثة

حماية الكعبة من جيش أبرهة الذي تقوده الفيلة ،وهذه احلادثة متواترة ،يذكرها
كل من تكلم عن التاريخ في اجلزيرة ،بل حتى عندما ذكرها الله  -تعالى  -في

كتابه لم ينكرها كفار مكة الذي كانوا أحرص الناس على تكذيب القرآن ،وهم
أعلم الناس بتاريخ مدينتهم ،مما يدل على قطعية حصولها ،قال  -تعالى :-

{ َأل َْم َت َر كَ ْي َف َف َعلَ َر ُّب َك ِب َأ ْص َح ِ
يل َ )#!١!#أل َْم َي ْج َعلْ كَ ْي َد ُه ْم ِفي َت ْض ِل ٍيل )#!٢!#
اب ا ْل ِف ِ
َو َأ ْر َسلَ َعل َْيهِ ْم َط ْي ًرا َأ َبابِيلَ َ )#!٣!#ت ْر ِميهِ م ب ِِح َج َارةٍ ِّمن ِس ِّج ٍيل  )#!٤!#ف ََج َع َل ُه ْم كَ َع ْص ٍف

ول} [الفيل.]٥ - ١ :
َّم ْأكُ ٍ

قال اإلمام ابن تيمية  -رحمه الله ( :-فصل :ومن آيات محمد  #ودالئل

نبوته التي في القرآن قصة الفيل قال  -تعالى َ { :-أل َْم َت َر كَ ْي َف َف َعلَ َر ُّب َك ِب َأ ْص َح ِ
اب

يل َ )#!١!#أل َْم َي ْج َعلْ كَ ْي َد ُه ْم ِفي َت ْض ِل ٍيل َ )#!٢!#و َأ ْر َسلَ َعل َْيهِ ْم َط ْي ًرا َأ َبابِيلَ )#!٣!#
ا ْل ِف ِ
ول} [الفيل ,]٥ - ١ :وقد
َت ْر ِميهِ م ب ِِح َج َارةٍ ِّمن ِس ِّج ٍيل  )#!٤!#ف ََج َع َل ُه ْم كَ َع ْص ٍف َّم ْأكُ ٍ
تواترت قصة أصحاب الفيل وأن أهل احلبشة النصارى س��اروا بجيش عظيم

معهم فيل ليهدموا الكعبة ملا أهان بعض العرب كنيستهم التي باليمن فقصدوا

إهانة الكعبة وتعظيم كنايسهم فأرسل الله عليهم طير ًا أهلكهم وكان ذلك عام

مولد النبي  ,#وكان جيران البيت مشركني يعبدون األوثان ودين النصارى

خير من دينهم؛ فعلم بذلك أن هذه اآلية لم تكن ألجل جيران البيت حينئذ بل
كانت ألجل البيت أو ألجل النبي  #الذي ولد به في ذلك العام عند البيت
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أو ملجموعهما ،وأي ذلك كان فهو من دالئل نبوته فإنه إذا قيل :إمنا كانت آية
للبيت وحفظ ًا له و َذ ّب ًا عنه ألنه بيت الله الذي بناه إبراهيم اخلليل فقد علم أنه ليس
من أهل امللل من يحج إلى هذا البيت ويصلي إليه إال أمة محمد  ،#ومحمد

هو الذي ب َّلغ فــرض حجه والصالة إليه فإذا كان هذا البيت عند أهل الكنائس
ملا أرادوا تعظيم الكنائس وإهانة البيت علم أن دين أهل هذا البيت خير من دين

النصارى واملشركون ليسوا خير ًا من النصارى فتعني أن أمة محمد  #خير
من النصارى وذلك يستلزم أن نبيهم صادق وإال فمن كانوا متبعني لنبي كاذب

فليسوا خير ًا من النصارى بل هم شرار اخللق كأتباع مسيلمة الكذاب واألسود
العنسي وغيرهما).

 اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية (.)55/6
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الدليل الرابع والعشرون :عبادته  #يف السر:

إن اإلنسان املخادع والكاذب املدعي للصالح ويهدف إلى أغراض دنيوية

من زعامة أو مال أو غير ذلك؛ قد يدعي الصالح أمام الناس واألتباع؛ لكن
سرعان ما يذهب هذا التص ُّنــع وتنكشــف حقيقتــه ويذهب زيفه إذا كان وحده
أو أمام خاصته.

فإذا أردنا أن نسلط الضوء على حياة النبي  #اخلاصة وأعماله في السر

وجدنا أمر ًا عجيب ًا وطاعة متفانية وجهد ًا أكبر من الذي يراه الناس ،وهذا دليل

ظاهر على صدقه.

َع ْن ُح َذ ْي َف َة َق َ
ات َل ْي َل ٍة َفا ْف َتت ََح ا ْل َب َق َر َة َف ُق ْل ُت َي ْر َك ُع
الَ :ص َّل ْي ُت َم َع ال َّنبِ ِّي َ #ذ َ
ِع ْندَ المْ ِا َئ ِة ُث َّم َم َضى َف ُق ْل ُت ُي َص ِّلي بِ َها ِفي َر ْك َع ٍة َف َم َضى َف ُق ْل ُت َي ْر َك ُع بِ َها ُث َّم ا ْف َتت ََح
الن َِّسا َء َف َق َر َأ َها ُث َّم ا ْف َتت ََح َ
ان َف َق َر َأ َهاَ ،ي ْق َر ُأ ُمت ََر ِّس ً
آل ِع ْم َر َ
يح
ال إِ َذا َم َّر بِآ َي ٍة ِف َيها َت ْسبِ ٌ
ال َس َأ َل َوإِ َذا َم َّر بِت ََع ُّو ٍذ َت َع َّو َذ ُث َّم َر َك َع َف َج َع َل َي ُق ُ
َس َّب َح َوإِ َذا َم َّر بِ ُسؤَ ٍ
ولُ :س ْب َح َ
ان َر ِّب َي
وع ُه َن ْحو ًا ِم ْن ِق َي ِ
ام ِه ُث َّم َق َ
ال َس ِم َع ال َّل ُه لمِ َ ْن َح ِمدَ ُه ُث َّم َق َام َط ِوي ً
يم َف َك َ
ال َق ِريب ًا
ان ُر ُك ُ
ا ْل َع ِظ ِ
ود ُه َق ِريب ًا ِم ْن ِق َي ِ
ممِ َّا َر َك َع ُث َّم َس َجدَ َف َق َ
ان َر ِّب َي الأْ َ ْع َلى َف َك َ
الُ :س ْب َح َ
ام ِه.
ان ُس ُج ُ

وقراءة البقرة والنساء وآل عمران بترسل تأخذ وقت ًا ال يقل عن ساعتني،

وإذا كان ركوعه وقيامه من الركوع وسجوده قريب ًا من قراءته؛ فمعنى هذا أنه
قائم أغلب الليل إن لم نقل الليل كله.

 أخرجه مسلم :كتاب صالة املسافرين وقصرها ،باب :استحباب تطويل القراءة في صالة
الليل ،رقم.772:
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وع ْن َع ْب ِد ال َّل ِه بن مسعود َ -ر ِض َي ال َّل ُه َع ْن ُه َ -ق َ
الَ :ص َّل ْي ُت َم َع ال َّنبِ ِّي َ #ل ْي َل ًة
َ
َف َل ْم َيزَ ْل َقائِم ًا َح َّتى َه َم ْم ُت بِ َأ ْم ِر َس ْو ٍءُ ،ق ْلنَاَ :و َما َه َم ْم َت؟ َق َ
الَ :ه َم ْم ُت َأ ْن َأ ْق ُعدَ
َو َأ َذ َر ال َّنبِ َّي .#
واب��ن مسعود  -رضي الله عنه  -من عباد الصحابة فكونه ال يستطيع أن

يتحمل عبادة النبي  #فهذا يدل على طول صالته .#

ف بن عبد الله بن الشخير َع ْن َأبِ ِ
وع ْن ُم َط ِّر ٍ
يه َق� َ
�الَ :أ َت ْي ُت ال َّنبِ َّي َ #و ُه َو
َ
ُي َص ِّلي َولجِ َ ْو ِف ِه َأ ِزيزٌ َك َأ ِزي ِز المْ ِ ْر َجلِ َي ْعنِيَ :ي ْب ِكي .وفي رواية أبي داودَ :ق َ
ال

َ
َ
الر َحى ِم ْن ا ْل ُب َك ِ
َر َأ ْي ُت َر ُس َ
اء .#
ول ال َّل ِه ُ #ي َص ِّلي َو ِفي َصدْ ِر ِه أ ِزيزٌ َكأ ِزي ِز َّ

والنبي  #لم يكن يعلم أن عبد الله بن الشخير قادم ،ولو علم بقدومه فإن

البكاء ال ميكن أن ُيستدعى بسرعة.

ات َل ْي َل ٍة َف َظ َن ْن ُت
َع ْن َعائِ َش َة  -رضي الله عنه َ -ق َالت :ا ْف َت َقدْ ُت ال َّنبِ َّي َ #ذ َ
ض نِ َسائِ ِه َفت ََح َّس ْس ُت ُث َّم َر َج ْع ُت َفإِ َذا ُه َو َر ِ
اجدٌ َي ُق ُ
اك ٌع َأ ْو َس ِ
َأ َّن ُه َذ َه َب إِ َلى َب ْع ِ
ول:

ْت َو ُأ ِّمي إِ ِّني َل ِفي َش ْأ ٍن َوإِ َّن َك
(س ْب َحا َن َك َوبِ َح ْم ِد َك لاَ إِ َل َه إِلاَّ َأن َ
ْت) َف ُق ْل ُت :بِ َأبِي َأن َ
ُ
َل ِفي َ
آخ َر.
 متفق عليه؛ البخاري:كتاب اجلمعة ،باب :طول القيام في صالة الليل ،رقم .1084:ومسلم:
كتاب صالة املسافرين وقصرها ،باب :استحباب تطويل القراءة في صالة الليل ،رقم.773:
 أخرجه اإلمام أحمد في أول مسند املدنيني ،رقم .15877:والنسائي:كتاب السهو ،باب:
البكاء في الصالة ،رقم.1214 :
 أخرجه أبو داود عن عبد الله بن الشخير  -رضي الله عنه :كتاب الصالة ،باب :البكاء في
الصالة ،رقم.904 :
 أخرجه مسلم :كتاب الصالة ،باب :ما يقال في الركوع والسجود ،رقم.485 :

134

األدلة اجللية على صدق خير البرية #

َّ
انسل من فراشها
فكونها افتقدت النبي  #من فراشها معناه أن النبي #

من غير ما تشعر وحرص على عدم إظهار صوته فهي لم تسمع دعاءه إال بعد أن
«س ْب َحا َن َك َوبِ َح ْم ِد َك لاَ إِ َل َه
قامت وحتسست بيدها فوقعت يدها عليه وهو يقولُ :
ْت».
إِلاَّ َأن َ

وكـــان أحــيان ًا يخـــرج مــن بيتهــا إلى املسجــد يصلي في جوف الليل حتى
ــن َعائِ َش َة  -رضــي الله عنها َ -ق َال ْتَ :ف َقدْ ُت َر ُس َ
ول ال َّل ِه #
فع ْ
ال حتــس بهَ ،
َل ْي َل ًة ِم ْن ا ْل ِف َر ِ
اش َفا ْلت ََم ْس ُت ُه َف َو َق َع ْت َي ِدي َع َلى َب ْط ِن َقدَ َم ْي ِه َو ُه َو ِفي المْ َ ْس ِج ِد َو ُه َما
وذ بِ ِر َض َ
َان َو ُه َو َي ُق ُ
َم ْن ُصو َبت ِ
ول( :ال َّل ُه َّم َأ ُع ُ
اك ِم ْن َس َخ ِط َك َوبمِ َُعا َفاتِ َك ِم ْن ُع ُقو َبتِ َك
َو َأ ُع ُ
ْت َك َما َأ ْثن َْي َت َع َلى َن ْف ِس َك).
وذ بِ َك ِم ْن َك لاَ ُأ ْح ِصي َثنَا ًء َع َل ْي َك َأن َ

ومثل هذا احلرص الشديد على إخفاء الطاعة واجلهد الكبير في عبادة السر

ال يصدر إال من صادق.

 أخرجه مسلم :كتاب الصالة ،باب :ما يقال في الركوع والسجود ،رقم.486 :

املبحث األول :األدلة على صدق الرسول #

135

الدليل اخلامس والعشرون :إلزام اليهود والنصارى بأن إمياهنم برسلهم
يلزم منه إمياهنم بنبوته :#

نريد أن نسأل اليهود:كيف آمنتم برسولكم موسى  -عليه السالم؟
فإن قالوا:بسبب معجزاته ،أو أخالقه ،أو تشريعه ،أو تأييد الله له ونصرته،

أو استجابة دعائه ،أو عدم رغبته في املصلحة الذاتية ،أو غير ذلك من األدلة.
قلنا :كل ما ذكرمتوه هو موجود في النبي .#

وكذلك النصارى نسألهم :هل هم يؤمنون بنبوة موسى  -عليه السالم؟

فإن اجلواب سيكون:نعم .قلنا :كيف استدللتم على نبوته؟ فإن قالوا :ألنه قد

ذكره لنا عيسى.

قلنا :هل هناك دليل آخر؟
إن قالوا :ال يوجد دليل آخر على نبوة موسى  -عليه السـالم  -قلنا :إذن

أنتم َص َّح ْحتم مذهب َمن كفر مبوسى  -عليه السالم  -من قومه؛ حيث إن

موسى  -عليه السالم  -لم يأت بدليل على رسالته ،ولم ينزل عيسى  -عليه
السالم  -في ذلك الوقت ،وأثبتم ملن آمن به أنه آمن بغير بينة وال علم وال دليل،

وأن رسالة موسى علقــت عن التصحيح قرون ًا متطاولة حتى بعث الله عيسى
 -عليه السالم.

فإن قالوا :نعم ،هناك أدلة أخرى على رسالة موسى  -عليه السالم.
 ولم نقل عيسى  -عليه السالم  -ألنهم يرونه إله ًا ال رسو ً
ال.
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قلنا :كل دليل استدللتم به على نبوة موسى  -عليه السالم  -هو موجود في

محمد .#

وبعد هذا فال حجة لرجل ال يؤمن بالنبي  ،#ولكن صدق الله إذ يقول:

ون} [األعراف ،]١٩٨ :يعني :ينظرون إلى
ون إل َْي َك َو ُه ْم ال ُي ْب ِص ُر َ
{و َت َرا ُه ْم َينظُ ُر َ
َ

النبي  #ودالئل صدقه ,ثم ال يبصرون كأنهم عميان.

 وهذا أحد معاني اآلية ،فبعض رأى أن املقـصــود باآلية هــم األصنــام ،فهــي كــأنها تنظــر ولكنهــا
ال تبصر ،وبعضهم قال :إن املقصود باآلية هم املشركون – كما روي عن مجاهد وغيره – أي:
وإن كانوا ينظرون إليك يا محمد  #ولكنهم ال ينتفعون بالنظر والرؤية .انظر« :محاسن
التأويل» ،للقاسمي ( ،)683/3حتقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،مؤسسة التاريخ العربي،
بيروت ،الطبعة األولى.1994 ،

املبحث الثاين
إثبـــات أن القرآن ليـــس من عند
النبي محمد #
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المبحث الثاني

إثبات أن القرآن ليس من عند النبي محمد :#
لقد زعم فئــة من الناس أن القرآن من تأليف النبي  ،#وهذا الطعن من

ان
{وإذَا َبدَّ ْل َنا آ َي ًة َّم َك َ
أقدم الطعون وقد ذكر في القرآن كما في قوله  -سبحانه َ :-
آ َيةٍ َوال َّل ُه َأ ْعل َُم بمِ َا ُي َن ِّز ُل َقالُوا مَّ َ
ون} [النحل ]١٠١ :أي:
نت ُم ْف َت ٍر َبلْ َأ ْك َث ُر ُه ْم ال َي ْعل َُم َ
إنا َأ َ

أنك متقول على الله  -تعالى.
وكما قال  -سبحانه :-

{و َق َ
ين كَ ف َُروا إنْ َهذَ ا إ َّال إ ْف ٌك ا ْف َت َرا ُه[ }...الفرقان.]٤ :
َ
ال ا َّل ِذ َ
ْـحقُّ ِمن َّر ِّب َك ِل ُت ِنذ َر َق ْو ًما َّما َأ َتا ُهم ِّمن ن َِّذ ٍير ِّمن َق ْب ِل َك
{ َأ ْم َيقُول َ
ُون ا ْف َت َرا ُه َبلْ ُه َو ال َ
ون} [السجدة.]٣ :
َل َع َّل ُه ْم َي ْه َت ُد َ
ون ب ِ
الضاللِ
ِاآلخ َر ِة ِفي ا ْل َعذَ ِ
اب َو َّ
ين ال ُي ْؤ ِم ُن َ
{ َأ ْف َت َرى َعلَى ال َّل ِه كَ ِذ ًبا َأم ِب ِه جِ َّن ٌة َب ِل ا َّل ِذ َ
ال َْب ِع ِ
يد} [سبأ.]٨ :
ان َي ْع ُب ُد
{وإذَا ُت ْتلَى َعل َْيهِ ْم آ َيا ُت َنا َب ِّي َن ٍ
يد َأن َي ُصدَّ كُ ْم َع َّما كَ َ
ات َقالُوا َما َهذَ ا إ َّال َر ُجلٌ ُي ِر ُ
َ
آ َبا ُؤكُ ْم َو َقالُوا َما َهذَ ا إ َّال إ ْف ٌك ُّم ْف َت ًرى َو َق َ
ْـح ِّق ل ََّـما َج َاء ُه ْم إنْ َهذَ ا إ َّال
ين كَ ف َُروا ِلل َ
ال ا َّل ِذ َ

ني} [سبأ.]٤٣ :
ِس ْح ٌر ُّم ِب ٌ

وال زال الطاعنون يرددون هذه الشبهة إلى اليوم ،وعامة النصارى في القدمي
 انظر :تفسير البيضاوي (.)420/3
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واحلديث مكذبون بأن القرآن من عند الله  -تعالى ،وهذه بعض أقوال احملدثني

منهم:

ففي دائرة املعارف اإلسالمية( :القرآن ليس من عند الله).
ويقول املستشرق ويلز( :محمد هو الذي صنع القرآن).
ويقول يوليوس فلهاوزن(:القرآن من عند محمد).
ويقول غوستاف لوبون( :القرآن من تأليف محمد).
 اإلسقاط في مناهج املستشرقني ،للدكتور شوقي أبو خليل (ص  ،)47دار الفكر املعاصر،
بيروت ،ط.1995 ،1
 هربرت جورج ويلز [ :]1946-1866الكاتب واألديب البريطاني املعروف ،حصل على
بكالوريوس العلوم عام  ،1888وتولى التدريس بضع سنني ثم انصرف للتأليف ،اشتهر بقصصه
التي تعتمد اخليال العلمي ،من مؤلفاته «معالم تاريخ اإلنسانية» وغيره من الكتب( .انظر« :قالوا

عن اإلسالم» ،ص .)144

 معالم تاريخ اإلنسانية ،لويلز ( ،)626/3انظر :املرجع السابق (ص.)47
 يوليوس فلهاوزن [  :] 1918 - 1844مؤرخ لليهودية ولصدر اإلسالم ،وناقد للكتاب املقدس
(العهد القدمي) ،أملاني نصراني ،وفي سنة  1872صار أستاذ ًا ذا كرسي في جامعة جريفسلد،
ثم انتقل إلى جامعة هله  halleفي سنة  1882حيث قام بتدريس اللغات الشرقية وتنقل بني عدة
مناصب في العديد من اجلامعات حتى تقاعد عام  ،1913ومن مؤلفاته« :تاريخ إسرائيل»،
«املدينة قبل اإلسالم» و «تنظيم محمد للجماعة اإلسالمية» ،و «تاريخ الدولة العربية» ،وغيرها

من املؤلفات .انظر( :موسوعة املستشرقني ،لبدوي ،ص  )408بتصرف.

 تاريخ الدولة العربية ،ليوليوس فلهاوزن (ص  ،)8ترجمه عن األملانية د.محمد أبو ريدة،
األلف كتاب ،القاهرة.1958 ،
 غوستاف لوبون :طبيب ومؤرخ فرنسي ،ولد عام 1841م عنى باحلضارات الشرقية ،من آثاره:
حضارة العرب ،واحلضارة( .انظر« :قالوا عن االسالم» ،ص .)86

 حضارة العرب ،لغوستاف لوبون( ،ص  ،)111في فصل :تأليف القرآن ،دار إحياء التراث
العربي ،بيروت ،ط.1979 ،3
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ويقول درمنجهام  -وهو يصور النبي  #بالفنان أو الشاعر الذي يتأمل

الطبيعة ،ثم يبدع في التأليف ( :-وهذه النجوم في ليالي صيف الصحراء كثيرة
شديدة البريق ،حتى ليحسب املرء أنه يسمع بصيص ضوئها ،وكأنه نغم نار

موقدة.

حق ًا إن في السماء لشارات للمدركني ،وفي العالم غيب بل العالم غيب

كله؛ لكن أال يكفي أن يفتح اإلنسان عينيه ليرى ،وأن يرهف أذنه ليسمع،

لكن للناس عيون ًا ال ترى وآذانـ ًا ال تسمع،
ويرى احلق ويسمع الكلم اخلالدَّ ،

أما هو فيحسب أنه يسمع ويرى ،وهل حتتاج لكي تسمع ما وراء السماء من
أصوات إال إلى قلب مخلص ُم ِل َئ إميان ًا.)...
وي��ق��ول ن��ول��دك��ه( :ك��ان��ت ن��ب��وة محمد نابعة م��ن اخل��ي��االت املتهيجة،

واإلل��ه��ام��ات املباشرة للحس أكثر من أن تأتي من التفكير النابع من العقل
الناضج ،فلوال ذكاؤه الكبير ملا استطاع االرتقاء على خصومه ،مع هذا كان

 مستشرق فرنسي ،عمل مدير ًا ملكتبة اجلزائر ،من آثاره( :حياة محمد) في باريس عام (،)1929
و (محمد والسنة اإلسالمية) ألفه في باريس(.)1955انظر :قالوا عن اإلسالم ،ص .60
 القرآن واملستشرقون ،د.التهامي نقرة ،ص .28
 تيودور نولدكة [ :]1931-1836شيخ املستشرقني األملان غير مدافع ،متقن للغات السامية
الثالث (العربية ،السريانية ،العبرية) ،وعنده لغات أخرى كثيرة ،حصل على الدكتوراه األولى
عام  1856برسالة عن تاريخ القرآن ،وكان يبحث عن املخطوطات الشرقية ويعكف عليها
لدراستها ،فسافر إلى فينا ثم ليدن ثم جوتا في أملانيا ثم برلني ثم روما ،لكنه لم يرحل إلى البالد
العربية أو اإلسالمية مع أن تخصصه فيها ،عني في جامعة كيل أستاذ ًا للغات السامية ،ثم تنقل

بني مناصب عدة( .موسوعة املستشرقني ،لبدوي ،ص .)595
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يعتقد أن مشاعره الداخلية قادمة من الله بدون مناقشة).
ومجمــل أقوال املستشرقني وغيرهم من الطاعنني في الوحي الذي يوحى

إليه #؛أن هذا القرآن إمنا هو:
 - 1إلهام سمعي.

 - 2تأثير انفعاالت عاطفية.
 - 3ألسباب طبيعية عادية كباعثة النوم (التنومي الذاتي).
 - 4جتربة ذهنية فكرية.
 - 5حالة كحالة الكهنة واملنجمني.
 - 6حالة صرع وهستيريا.
 - 7قول نصر أبو زيد ُ -م َل ِّمح ًا إلى هذا الطعن ( :-القرآن ينتمي إلى ثقافة

البشر).

 آراء املستشرقني حول القرآن ،الكرمي وتفسيره ،د .عمر بن إبراهيم رضوان ،)387/1( ،عن
كتاب تاريخ القرآن ،لنولدكة (.)5/1
 انظر تفصيل هذه األقوال في :كتاب آراء املستشرقني حول القرآن الكرمي وتفسيره ،د .عمر بن
إبراهيم رضوان ،)381/1( ،دار طيبة ،الرياض ،ط.1992 ،1

 مفهوم النص -دراسة في علوم القرآن ،لنصر حامد أبو زيد (ص  ،)27من إصدارات الهيئة
املصرية العامة للكتاب سنة  ،1990ضمن إصدارات ما تسميه الهيئة (دراسات أدبية).
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الرد على هذه الدعوى:
ان َهذَ ا
{و َما كَ َ
 - 1بداية؛ فقد َف َص َل الله  -تعالى  -هذه القضية بقولهَ :

ا ْلق ُْر ُآن َأن ُي ْف َت َرى ِمن ُد ِ
يق ا َّل ِذي َبينْ َ َي َد ْي ِه َو َتف ِْصيلَ ال ِْك َت ِ
اب ال َر ْي َب ِفي ِه
ون ال َّل ِه َول َِكن َت ْص ِد َ

ني} [يونس.]٣٧ :
ِمن َّر ِّب ا ْل َعالمَ ِ َ

قال ابن كثير  -رحمه الله  -في تفسير هذه اآلية( :هذا بيان إلعجاز القرآن،

وأنه ال يستطيع البشر أن يأتوا مبثله ،وال بعشر سور وال بسورة من مثله؛ ألنه
بفصاحته وبالغته ووجازته وحالوته واشتماله على املعاني الغزيرة النافعة في

الــدنيــا واآلخـــرة؛ ال يكــون إال مـن عنـد اللـه ،الــذي ال يشبــهه شـيء فـي ذاته
وال في صفاته وال في أفعاله وأقواله ،فكالمه ال يشبه كالم املخلوقني؛ ولهذا

ان َهذَ ا ا ْلق ُْر ُآن َأن ُي ْف َت َرى ِمن ُد ِ
ون ال َّل ِه} [يونس ]٣٧ :أي:
{و َما كَ َ
قال  -تعالى َ :-

{ول َِكن
مثل هذا القرآن ال يكون إال من عند الله ،وال يشبه هذا كالم البشرَ :
يق ا َّل ِذي َبينْ َ َي َد ْي ِه} أي :من الكتب املتقدمة ،ومهيمن ًا عليه ومبين ًا ملا وقع فيها
َت ْص ِد َ

{و َتف ِْصيلَ ال ِْك َت ِ
اب ال َر ْي َب ِفي ِه ِمن َّر ِّب
من التحريف والتأويل والتبديل ،وقولهَ :
ني} أي :وبيان األحكام واحلالل واحلرام بيان ًا شافي ًا كافي ًا حق ال مرية فيه من
ا ْل َعالمَ ِ َ

الله رب العاملني ،كما في حديث احلارث األعور عن علي بن أبي طالب« :فيه
عما سلف وعما سيأتي
خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وفصل ما بينكم» أي :خبر َّ
وحكم فيما بني الناس بالشرع الذي يحبه الله ويرضاه).

(لقد علم الناس أجمعون  -علم ًا ال يخالطه شك  -أن هذا الكتاب العزيز
 تفسير القرآن العظيم ،البن كثير (.)417/2
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جاء على لسان رجل عربي أمي ،ولد مبكة في القرن السادس امليالدي ،اسمه
محمد بن عبد الله بن عبد املطلب ،صلوات الله وسالمه عليه وعلى آله ..هذا

القدر ال خالف فيه بني مؤمن وملحد؛ ألن شهادة التاريخ املتواتر به ال مياثلها

وال يدانيها شهادته لكتاب غيره وال حلادث غيره ظهر على وجه األرض.
أما بعد؛ فمن أين جاء به محمد بن عبد الله #؟

من عند نفسه ومن وحي ضميره ،أم من معلم؟ و َمن هو ذلك املعلم؟
َأ ْ

نقرأ في هذا الكتاب أنه ليس من عمل صاحبه ،وإمنا هو قول رسول كرمي،

ذي قــوة عنــد ذي العــرش مكيــن ،مطاع َث َّم أمني :ذلكم هو جبريل  -عليه
السالم  -تلقاه من لدن حكيم عليم ،ثم نزله بلسان عربي مبني على قلب نبينا

محمد  ،#فتلقنه نبينا محمد  #منه كما يتلقن التلميذ عن أستاذه نص ًا من

النصوص ،ولم يكن له فيه من عمل بعد ذلك إال:

الوعي واحلفظ ،ثم احلكاية والتبليغ ،ثم البيان والتفسير ،ثم التطبيق

والتنفيذ.

أما ابتكار معانيه وصياغة مبانيه فما هو منها بسبيل ،وليس له من أمرهما

وحي يوحى.
شيء ،إن هو إال ٌ

{وإذَا ل َْم َت ْأ ِتهِ م بِآ َيةٍ َقالُوا ل َْوال ْاج َت َب ْي َت َها قُلْ مَّ َ
إنا
هكذا سماه القرآن حيث يقولَ :

ون ِلي َأنْ ُأ َب ِّد َل ُه
وحى إل ََّي ِمن َّر ِّبي} [األعراف ،]٢٠٣ :ويقول{ :قُلْ َما َي ُك ُ
َأ َّتب ُِع َما ُي َ
وحى إل ََّي} [يونس ,]١٥ :وأمثال هذه النصوص
ِمن ِت ْلقَا ِء َنف ِْسي إنْ َأ َّتب ُِع إ َّال َما ُي َ
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كثيرة في شأن إيحاء املعاني ،ثم يقول في شأن اإليحاء اللفظي{ :إنَّا َأن َز ْل َنا ُه
نسى} [األعلى{ ،]٦ :ال حُ َت ِّر ْك ِب ِه
ُق ْرآ ًنا َع َرب ًِّيا} [يوسفَ ،]٢ :
{س ُنق ِْر ُئ َك فَال َت َ
ِل َسا َن َك ِل َت ْع َجلَ ِب ِه َّ )#^١٦^#إن َعل َْي َنا َج ْم َع ُه َو ُق ْرآ َن ُه  )#^١٧^#فَإذَا َق َر ْأ َنا ُه فَا َّتب ِْع ُق ْرآ َن ُه )#^١٨^#
{وا ْتلُ } [الكهف:
ث َُّم َّإن َعل َْي َنا َب َيا َن ُه} [القيامة{ ،]١٩ - ١٦ :ا ْقر ْأ} [العلقَ ،]١ :

{و َر ِت ِّل} [املزمل ،]٤ :فانظر كيف عبر بالقرآن بالقراءة واإلقراء ،والتالوة
َ ،]٢٧
والترتيل ،وحتريك اللسان ،وك��ون الكالم عربي ًا ،وكل أولئك من عوارض

األلفاظ ال املعاني البحت.

القرآن إذ ًا صــريح في أنه «ال صنعة فيه حملمد  ،#وال ألحد من اخللق،

وإمنا هو منـزل من عند الله بلفظه ومعناه» ،والعجب أن يبقى بعض الناس في

حاجة إلى االستدالل على الشطر األول من هذه املسألة ،وهو أنه ليس من عند
محمد.)#

 - 2لو كان القرآن من تأليف النبي  #الستطاع العرب أن يأتوا مبثله،مع

حرصهم الشديد على معارضته ،لكن النبي  #كان يتحداهم دائم ًا ويكرره

عليهم كثير ًا ،ومع هذا لم يطق أحد منهم معارضته ،وال يقال:إن النبي #
بلغ من العبقرية مبلغ ًا بحيث لم يستطع أحد أن يأتي مبثل ما قال؛ ألنه ميكن

للمخالفني أن يجتمعوا فيألفوا قرآن ًا ،ومن املعلوم أن اجلماعة تبدع وتبتكر أكثر
من اإلنسان الواحد ،فلو اجتمع مائة شاعر مث ً
ال لتأليف قصيدة؛ لكانت في

جمالها وقوتها وسبكها أفضل مبراحل من شاعر واحد ألف قصيدة ،مهما بلغ
 النبأ العظيم ،للدكتور عبد الله دراز ،ص .15 -14
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هذا الشاعر من البالغة والبيان ،فإذا كان آحاد املشركني لم يستطيعوا معارضة
القرآن؛ فلماذا لم يجتمعوا ملعارضته؟ ولكن هيهات؛ فإنه لو اجتمعت قريش

والعرب وأهل األرض قاطبة ،بل واجلن ما كانوا لهم أن يأتوا مبثل آية منهُ { :قل
ان َب ْع ُض ُه ْم
َّل ِئ ِن ْاج َت َم َع ِت
ون بمِ ِ ْث ِل ِه َول َْو كَ َ
اإلنس َوالْـجِ ُّن َعلَى َأن َي ْأ ُتوا بمِ ِ ْث ِل َهذَ ا ا ْلق ُْر ِآن ال َي ْأ ُت َ
ُ
ِل َب ْع ٍض َظهِ ًيرا} [اإلسراء.]٨٨ :

(تـبرؤ محمد  #من نسبة القرآن إليه ليس ا ِّدع��اء يحتاج بينة،بل هو
ُّ - 3

إقرار يؤخذ به صاحبه:

في احلقيقة إن هذه القضية لو وجدت قاضي ًا يقضي بالعدل الكتفى بسماع

هذه الشهادة التي جاءت بلسان صاحبها على نفسه ،ولم يطلب وراءها شهادة
شاهد آخر من العقل أو النقل ،ذلك أنها ليست من جنس (الدعاوى) فتحتاج

إل��ى بينة ،وإمنـا هي من نـوع (اإلقرار) ال��ذي يؤخذ به صاحبه ،وال يتوقف
صديق وال ع��دو في قبوله منه ،أي مصلحة للعاقل ال��ذي يدعي لنفسه حق

الزعامة،ويتحدى الناس باألعاجيب واملعجزات لتأييد تلك الزعامة ،نقول:

أي مصلحة له في أن ينسب بضاعته لغيره ،وينسلخ منها انسالخ ًا على حني أنه
كان يستطيع أن ينتحلها فيزداد بها رفعة وفخامة شأن ،ولو انتحلها ملا وجد من

البشر أحد ًا يعارضه ويزعمها لنفسه؟

 ومن هذا الباب املجامع الفقهية وما فيها من اجتهاد جماعي ،ومنه ما في دول الغرب من عمل
جلان متخصصة في الطب والفلك واألحياء والكيمياء والكهرباء واحلاسوب وغيرها من العلوم،
فأثمرت هذه اللجان املتخصصة علوم ًا وإبداع ًا ،واكتشاف ًا ال يستطيعه الفرد الواحد مهما بلغ من
فرط الذكاء وسيالن الذهن وعبقرية العقل أن يبدعه.
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الذي نعــرفه أن كثير ًا من األدبـــاء يسطـــون على آثار غيـــرهـــم،فيســـرقونها
خف حمله وغلت قيمته ُ
أو يسرقون منها ما َّ
وأمنت تهمته ،حتى إن منهم من
ينبش قبور املوتى ،ويلبس من أكفانهم ويخرج على قومه في زينة من تلك
األبواب املستعارة؛ َّأما أن أحد ًا ينسب لغيره َأنْفس آثار عقله ،وأغلى ما جتود به

قريحته فهذا ما لم يلده الدهر بعد).

( - 4ال أدل على أن الوحي القرآني خارج عن الذات احملمدية من مخالفة

القرآن في عدة مواطن لرأيه الشخصي ولطبعه اخلاص)



املواضع:

ومعاتبته في بعض

ون َل ُه َأ ْس َرى َح َّتى ُي ْث ِخ َن ِفي ا َأل ْر ِض
ان ِل َنب ٍ ِّي َأن َي ُك َ
مثل قوله  -تعالى َ { :-ما كَ َ

يد ِ
اب ِّم َن ال َّل ِه َس َب َق
يد َ
ون َع َر َض الدُّ ْن َيا َوال َّل ُه ُي ِر ُ
ُت ِر ُ
يم  )#^٦٧^#ل َْوال ِك َت ٌ
اآلخ َر َة َوال َّل ُه َع ِزي ٌز َح ِك ٌ
يم} [األنفال.]٦٨ - ٦٧ :
ل ََـم َّس ُك ْم ِف َيما َأ َخ ْذ مُ ْت َعذَ ٌ
اب َع ِظ ٌ

اس  -رضي الله عنهما  -قالَ :حدَّ َثنِي ُع َم ُر ْب ُن الخْ َ َّط ِ
عن ا ْبن َع َّب ٍ
اب  -رضي
الله عنه َ -ق َ
ان َْي��و ُم َب��دْ ٍر َن َظ َر َر ُس ُ
ال:لمَ َّا َك َ
��ول ال َّل ِه  #إِ َلى المْ ُشْ ِر ِكنيَ َو ُه ْ��م َأ ْل ٌف
َو َأ ْص َحا ُب ُه ثَلاَ ُث ِما َئ ٍة َوتِ ْس َع َة َع َش َر َر ُج ً
اس َت ْق َب َل َنبِ ُّي ال َّل ِه  #ا ْل ِق ْب َل َة ُث َّم َمدَّ َيدَ ْي ِه،
الَ ،ف ْ
ن ْز لِي َما َو َعدْ َتنِي ،ال َّل ُه َّم ِ
َف َج َع َل َي ْهتِ ُف بِ َر ِّب ِه ال َّل ُه َّم َأ جْ ِ
آت َما َو َعدْ َتنِي...احلديث.

ارى َق َ
ال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه  #لأِ َ بِي َب ْك ٍر َو ُع َم َرَ «:ما َت َر ْو َن ِفي
وفيهَ :ف َل َّما َأ َس ُروا الأْ ُ َس َ
��ارى؟» َف َق َ
ال َأ ُبو َب ْك ٍرَ :يا َنبِ َّي ال َّل ِه ُه ْم َبنُو ا ْل َع ِّم َوا ْل َع ِش َير ِةَ ،أ َرى َأ ْن
َهؤُ لاَ ِء الأْ ُ َس َ
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َت ْأ ُخ َذ ِم ْن ُه ْم ِفدْ َي ًة؛ َفت َُك ُ
ون َلنَا ُق َّو ًة َع َلى ا ْل ُك َّفا ِرَ ،ف َع َسى ال َّل ُه َأ ْن َي ْه ِد َي ُه ْم لِ إْ ِ
ل ْسلاَ ِم.
اب؟»ُ ،ق ْل ُت :لاَ َوال َّل ِه َيا َر ُس َ
َف َق َ
ال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه َ « :#ما َت َرى َيا ا ْب َن الخْ َ َّط ِ
ول ال َّل ِه
َما َأ َرى ا َّل ِذي َر َأى َأ ُبو َب ْك ٍرَ ،و َل ِكنِّي َأ َرى َأ ْن مُ َت ِّك َّنا َفن َْض ِر َب َأ ْعنَا َق ُه ْم َف ُت َم ِّك َن َع ِل ّي ًا
ِم ْن ُع ِقيلٍ َف َي ْض ِر َب ُع ُن َق ُهَ ،و مُ َت ِّكنِّي ِم ْن ُفلاَ ٍن – َن ِسيب ًا لِ ُع َم َر َ -ف َأ ْض ِر َب ُع ُن َق ُه؛ َفإِ َّن

َهؤُ لاَ ِء َأئِ َّم ُة ا ْل ُك ْف ِر َو َصن ِ
ول ال َّل ِه َ #ما َق َ
َاديدُ َهاَ .ف َه ِو َي َر ُس ُ
ال َأ ُبو َب ْك ٍرَ ،و َل ْم َي ْه َو
ول ال َّل ِه َ #و َأ ُبو َب ْك ٍر َق ِ
ان ِم ْن ا ْل َغ ِد ِج ْئ ُتَ ،فإِ َذا َر ُس ُ
اعدَ ْي ِن َي ْب ِك َي ِ
َما ُق ْل ُتَ ،ف َل َّما َك َ
ان

ْت َو َص ِ
ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
اح ُب َكَ ،فإِ ْن َو َجدْ ُت
ول ال َّل ِه َأ ْخبِ ْرنِي ِم ْن َأ ِّي َش ْي ٍء َت ْب ِكي َأن َ
ول ال َّل ِه َ :#
اك ْي ُت لِ ُب َكائِ ُك َما؟ َف َق َ
ال َر ُس ُ
،وإِ ْن َل ْم َأ ِجدْ ُب َكا ًء َت َب َ
«أ ْب ِكي
ُب َكا ًء َب َك ْي ُت َ

ض َع َل َّي َأ ْص َحا ُب َك ِم ْن َأ ْخ ِذ ِه ْم ا ْل ِفدَ ا َءَ ،ل َقدْ ُع ِر َ
لِ َّل ِذي َع َر َ
ض َع َل َّي َع َذا ُب ُه ْم َأ ْد َنى
ِم ْن َه ِذ ِه َّ
الش َج َر ِة» َش َج َر ٍة َق ِري َب ٍة ِم ْن َنبِ ِّي ال َّل ِه َ ،#و َأ ْنزَ َل ال َّل ُه َ -ع َّز َو َج َّل َ { :-ما
ون َل ُه َأ ْس َرى َح َّتى ُي ْث ِخ َن ِفي ا َأل ْر ِض} [األنفال ]٦٧ :إِ َلى َق ْولِ ِه{ :ف َُكلُوا
ان ِل َنب ٍ ِّي َأن َي ُك َ
كَ َ
يم َة َل ُه ْم.
مِمَّا غَ ِن ْم ُت ْم َحال ًال َط ِّي ًبا} [األنفالَ ]٦٩ :ف َأ َح َّل ال َّل ُه ا ْل َغنِ َ
(وتأمل آية األنفال املذكورة ،جتد فيها ظاهرة عجيبة؛ فإنها لم تنزل إال بعد

إطالق أسارى بدر وقبول الفداء منهم ،وقد ُبدئت بالتخطئة واالستنكار لهذه

الفعلة ،ثم لم تلبث أن ختمت بإقرارها وتطيب النفوس بها ،بل صارت هذه
السابقة التي وقع التأنيب عليها هي القاعدة ملا جاء بعدها .فهل احلال النفسية
 أخرجه مسلم :كتاب اجلهاد والسير ،باب :اإلمداد باملالئكة في غزوة بدر وإباحة فداء اإلسرى،
رقم .1763
 يعني :أنه يجوز لولي األمر بعد هذه احلادثة في األسرى أن يفدي بهم أو مين باملجان أو
يقتلهم.
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التي يصدر عنها أول الكالم – لو كان عن النفس مصدره – ميكن أن يصدر عنها

آخره ,وملا متض بينهما فترة تفصل بينهما? كال ،وإن هذين اخلاطرين لو فرض

صدورهما عن النفس متعاقبني ,لكان الثاني منهما إضراب ًا عن األول ماحي ًا له،
فأي دا ٍع دعا إلى تصوير ذلك اخلاطر
ولرجع آخر الفكر وفق ًا ملا جرى به العملُّ .

املمحو وتسجيله ،على ما فيه من تقريع علني بغير حق ،وتنغيص لهذه ُّ
الطعمة
التي يراد جعلها حال ً
ال طيب ًا؟ إن الذي يفهمه علماء النفس من قراءة هذا النص



أن ها هنا ألبتة شخصيتني منفصلتني ،وأن هذا صوت سيد يقول لعبده :لقد

أسأت ولكني عفوت عنك وأذنت لك).
َ

{عفَا ال َّل ُه َع َ
ين
نك ِل َم َأ ِذ َ
ومثل هذا قوله  -تعالى َ :-
نت َل ُه ْم َح َّتى َي َت َبينَّ َ ل ََك ا َّل ِذ َ
ني} [التوبة.]٤٣ :
َص َد ُقوا َو َت ْعل ََم ال َْك ِاذ ِب َ
{وإذْ َتق ُ
ُول ِل َّل ِذي َأ ْن َع َم ال َّل ُه َعل َْي ِه َو َأ ْن َع ْم َت َعل َْي ِه َأ ْم ِس ْك
وقوله  -سبحانه َ :-
اس َوال َّل ُه َأ َحقُّ َأن
َعل َْي َك َز ْو َج َك َوات َِّق ال َّل َه َو ُتخْ ِفي ِفي َنف ِْس َك َما ال َّل ُه ُم ْب ِدي ِه َو َتخْ َشى ال َّن َ

َتخْ َشا ُه[ }...األحزاب.]٣٧ :

وق  -رحمه الله َ -ق َ
َع ْن َم ْس ُر ٍ
الُ :
فس َأ ْل ُت َعائِ َش َة
«ك ُ
نت ُم َّت ِكئ ًا ِعندَ َعائِ َش َة َ
َ َّ 
 رضي الله عنها َ :-ه ْل َر َأى ُم َح َّمدٌ َ #ر َّب ُه؟ َف َق َال ْتُ :س ْب َح َان ال َّل ِه َل َقدْ قف
َش َع ِري لمِ َا ُق ْل َت؛ َيا َأ َبا َعائِ َش َة ثَلاَ ٌث َم ْن َت َك َّل َم بِ َو ِ
احدَ ٍة ِم ْن ُه َّن َف َقدْ َأ ْع َظ َم َع َلى ال َّل ِه

 الطعمة :املكسب.
 النبأ العظيم ،ص .27
 قف الشعر :بروزه من اجللد عند اخلوف أو الرهبة أوالبرد ونحو ذلك.
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ا ْل ِف ْر َي َةُ ،ق ْل ُتَ :ما ُه َّ��ن؟ َق َال ْتَ :م ْن َز َع َ��م َأ َّن ُم َح َّمد ًا َ #ر َأى َر َّب ُ��ه َف َقدْ َأ ْع َظ َم
َع َلى ال َّل ِه ا ْل ِف ْر َي َةَ .ق َ
الَ :و ُك ْن ُت ُم َّت ِكئ ًا َف َج َل ْس ُتَ ,ف ُق ْل ُتَ :يا ُأ َّم المْ ُ ْؤ ِمنِنيَ َأن ِْظ ِرينِي
َ
{و َلق َْد َرآ ُه بِا ُألف ُِق ال ُْـمبِني} [التكوير:
َولاَ َت ْع َج ِلينِي أ َل ْم َي ُق ْل ال َّل ُه َ -ع َّز َو َج َّل َ :-
{و َلق َْد َرآ ُه َن ْز َل ًة ُأ ْخ َرى} [النجمَ ,]١٣ :ف َق َال ْتَ :أ َنا َأ َّو ُل َه ِذ ِه الأْ ُ َّم ِ��ة َس َأ َل
َ ،]٢٣
ول ال َّلهَ # ,ف َق َ
َع ْن َذلِ َك َر ُس َ
ال« :إِنمَّ َا ُه َو ِج ْب ِر ُ
ورتِ ِه ا َّلتِي ُخ ِلقَ
يل َل ْم َأ َر ُه َع َلى ُص َ
َ
الس َم ِ
الس َم ِ
اء
اء َسا ّد ًا ِع َظ ُم َخ ْل ِق ِه َما َبينْ َ َّ
َع َل ْي َها َغ ْي َر َها َتينْ ِ المْ َ َّر َتينْ ِ َ ,رأ ْي ُت ُه ُم ْن َهبِط ًا ِم ْن َّ
ض» َف َق َال ْتَ :أ َو َل ْم َت ْس َم ْع َأ َّن ال َّل َه َي ُق ُ
إِ َلى الأْ َ ْر ِ
ول{ :ال ُت ْد ِركُ ُه ا َأل ْب َص ُار َو ُه َو ُي ْدر ُِك
ِير} [األنعام]١٠٣ :؟ َأ َو َل ْم َت ْس َم ْع َأ َّن ال َّل َه َي ُق ُ
{و َما
يف ال َ
ا َأل ْب َص َار َو ُه َو ال َّل ِط ُ
ولَ :
ْـخب ُ

اب َأ ْو ُي ْر ِسلَ َر ُسو ًال ف َُي ِ
وح َي بِإذْ ِن ِه َما
ان ِل َب َش ٍر َأن ُي َك ِّل َـم ُه ال َّل ُه إ َّال َو ْح ًيا َأ ْو ِمن َو َرا ِء ِح َج ٍ
كَ َ
:و َم ْن َز َع َم َأ َّن َر ُس َ
ول ال َّل ِه َ #كت ََم
يم} [الشورى]٥١ :؟ َق َال ْت َ
َي َش ُاء إ َّن ُه َع ِل ٌّي َح ِك ٌ
َاب ال َّل ِه َف َقدْ َأ ْع َظ َم َع َلى ال َّل ِه ا ْل ِف ْر َي َةَ ,وال َّل ُه َي ُق ُ
َش ْيئ ًا ِم ْن ِكت ِ
ولَ { :يا َأ ُّي َها ال َّر ُس ُ
ول
َب ِّل ْغ َما ُأ ِنز َل إل َْي َك ِمن َّر ِّب َك َوإن َّل ْم َت ْف َعلْ ف ََما َب َّل ْغ َت ر َِسا َل َت ُه} [املائدةَ ]٦٧ :و َل ْو َك َ
ان
ُ
{وإذْ َتق ُ
ُول ِل َّل ِذي َأ ْن َع َم ال َّل ُه َعل َْي ِه
ُم َح َّمدٌ َ #ك مِات ًا َش ْيئ ًا مِمَّا أ ْن ِز َل َع َل ْي ِه َل َكت ََم َه ِذ ِه الآْ َي َةَ :
َو َأ ْن َع ْم َت َعل َْي ِه َأ ْم ِس ْك َعل َْي َك َز ْو َج َك َوات َِّق ال َّل َه َو ُتخْ ِفي ِفي َنف ِْس َك َما ال َّل ُه ُم ْب ِدي ِه َو َتخْ َشى
اس َوال َّل ُه َأ َحقُّ َأن َتخْ َشا ُه} [األحزابَ ]٣٧ :ق َال ْتَ :و َم ْن َز َع َم َأ َّن ُه ُي ْخبِ ُر بمِ َا َي ُك ُ
ون
ال َّن َ

ِفي َغ ٍدَ ,ف َقدْ َأ ْع َظ َم َع َلى ال َّل ِه ا ْل ِف ْر َي َةَ ,وال َّل ُه َي ُق ُ
الس َم َو ِ
ات
ولُ { :قل َّال َي ْعل َُم َمن ِفي َّ
َوا َأل ْر ِض ا ْل َغ ْي َب إ َّال ال َّل ُه} [النمل.]٦٥ :

 متفق عليه؛ البخاري :كتاب تفسير القرآن ،باب :تفسير سورة النجم ،رقم .4574:ومسلم:
{و َلق َْد َرآ ُه َن ْز َل ًة ُأ ْخ َرى} ،رقم،177:
كتاب اإلميان ،باب :معــنى قول الله  -عز وجل َ :-
واللفظ ملسلم.
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س  -رضي الله عنه َ -ق َ
وع ْن َأ َن ٍ
:جا َء َز ْيدُ ْب ُن َحا ِر َث َة َيشْ ُكو َف َج َع َل ال َّنبِ ُّي #
َ
ال َ
ول:ات َِّق ال َّل َه َو َأ ْم ِس ْك َع َل ْي َك َز ْو َج َكَ ،ق َ
ان َر ُس ُ
َي ُق ُ
ال َأ َن ٌسَ :ل ْو َك َ
ول ال َّل ِه َ #ك مِات ًا
َش ْيئ ًا َل َكت ََم َه ِذ ِهَ .ق َ
اج ال َّنبِ ِّي َ #ت ُق ُ
ول َ
:ز َّو َج ُك َّن
الَ :ف َكا َن ْت َز ْين َُب َت ْف َخ ُر َع َلى َأزْ َو ِ
يك َّن َو َز َّو َجنِي ال َّل ُه َت َع َالى ِم ْن َف ْو ِق َس ْب ِع َس َم َو ٍ
َأ َهالِ ُ
ات).
يقول الدكتور محمد عبد الله دراز  -رحمه الله  -وهو يتكلم عن أدلة صدق

النبي  ،#فذكر أن من األدلة على ذلك:

(مخالفة القرآن لطبع ال��رس��ول ،وعتابه الشديد له في املسائل املباحة،

وأخرى كان يجيئه القول فيها على غير ما يحبه ويهواه؛ فيخطئه في الرأي يراه،

ويأذن له في الشيء ال مييل إليه ...حتى في أقل األشياء خطر ًاَ { :يا َأ ُّي َها ال َّنب ُِّي
{و ُتخْ ِفي ِفي َنف ِْس َك
ِل َم حُ َت ِّر ُم َما َأ َح َّل ال َّل ُه ل ََك َت ْب َت ِغي َم ْر َض َ
ات َأ ْز َواجِ َك} [التحرميَ ،]١ :
{عفَا ال َّل ُه َع َ
نك
اس َوال َّل ُه َأ َحقُّ َأن َتخْ َشا ُه} [األحزابَ ،]٣٧ :
َما ال َّل ُه ُم ْب ِدي ِه َو َتخْ َشى ال َّن َ
ان
ني} [التوبةَ { ،]٤٣ :ما كَ َ
ِل َم َأ ِذ َ
ين َص َد ُقوا َو َت ْعل ََم ال َْك ِاذ ِب َ
نت َل ُه ْم َح َّتى َي َت َبينَّ َ ل ََك ا َّل ِذ َ

ني َول َْو كَ ا ُنوا ُأ ْو ِلي ُق ْر َبى ِم ْن َب ْع ِد َما َت َبينَّ َ َل ُه ْم َأ َّن ُه ْم
ين آ َم ُنوا َأن َي ْس َت ْغ ِف ُروا ِلل ُْم ْش ِر ِك َ
ِلل َّنب ِِّي َوا َّل ِذ َ
ون َل ُه َأ ْس َرى َح َّتى ُي ْث ِخ َن ِفي
ان ِل َنب ٍ ِّي َأن َي ُك َ
يم} [التوبةَ { ،]١١٣ :ما كَ َ
َأ ْص َح ُ
ْـج ِح ِ
اب ال َ

يد ِ
اب ِّم َن
يد َ
ون َع َر َض الدُّ ْن َيا َوال َّل ُه ُي ِر ُ
ا َأل ْر ِض ُت ِر ُ
يم  )#^٦٧^#ل َْوال ِك َت ٌ
اآلخ َر َة َوال َّل ُه َع ِزي ٌز َح ِك ٌ
{ع َب َس َو َتو َّلى
يم} [األنفالَ ،]٦٨ - ٦٧ :
ال َّل ِه َس َب َق ل ََـم َّس ُك ْم ِف َيما َأ َخ ْذ مُ ْت َعذَ ٌ
اب َع ِظ ٌ
ِيك َل َع َّل ُه َي َّز َّكى َ )#!٣!#أ ْو َي َّذ َّك ُر َف َتن َف َع ُه ِّ
َ )#!١!#أن َج َاء ُه ا َأل ْع َمى َ )#!٢!#و َما ُي ْدر َ
الذ ْك َرى

 أخرجه البخاري :كتاب التوحيد،باب :وكان عرشه على املاء وهو رب العرش العظيم،رقم:
.6984
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نت َل ُه َت َصدَّ ى َ )#!٦!#و َما َعل َْي َك َأ َّال َي َّز َّكى َ )#!٧!#و َأ َّما َمن
اس َت ْغ َنى َ )#!٥!#ف َأ َ
َ )#!٤!#أ َّما َم ِن ْ
نت َع ْن ُه َت َل َّهى} [عبس. ]١٠ - ١ :
َج َاء َك َي ْس َعى َ )#!٨!#و ُه َو َيخْ َشى َ )#!٩!#ف َأ َ

أرأيت لو كانت هذه املؤاخذات صادرة عن وجدانه ،معبرة عن ندمه ووخز

ضميره حني بدا له خالف ما فرط من رأيه؛ أكان يعلنها عن نفسه بهذا التهويل

والتشنيع؟ ألم يكن له في السكوت عنها ستر على نفسه ،واستبقاء حلرمة آرائه؟

بل إن هذا القرآن لو كان يفيض عن وجدانه ,لكان يستطيع عند احلاجة أن يكتـم
شيئــ ًا مــن ذلك الوجدان،و لو كان كامت ًا شيئ ًا لكتم أمثال هذه اآليات ،ولكنه
{و َما ُه َو َعلَى ا ْل َغ ْي ِب ب َِض ِن ٍني} [التكوير.)]٢٤ :
الوحي ال يستطيــع كتمانهَ :

أقر بهذا الدليل بعض املستشرقني ،مثل املستشرق (ليتنر) حيث قال:
وقد َّ

(مرة أوحى الله إلى النبي  #وحي ًا شديد املؤاخذة؛ ألنه أدار وجهه عن رجل

فقير أعمى ,ليخاطب رج ً
ال غني ًا من ذوي النفوذ ،وقد نشر ذاك الوحي ،فلو
كان محمد كاذب ًا  -كما يقول أغبياء النصارى بحقه  -ملا كان لذلك الوحي من

وجود).

 - 5موقف ال��رس��ول  #من النص القرآني موقف املفسر ال��ذي يتلمس

الدالالت ،ويأخذ بأرفق احتماالتها:
 النبأ العظيم ،ص .24

 دين اإلسالم ،لاليتنر ،ترجمة :عبد الوهاب سليم (ص  ،)132املكتبة السلفية ،دمشق،
1423هـ .وذكر أن اليتنر هو باحث إجنليزي حصل على أكثر من شهادة دكتوراه في الشريعة
والفلسفة والالهوت ،زار األستانة عام 1854م.
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(وأنت لو نظرت في هذه األمور التي وقع العتاب عليها ,لوجدتها تنحصر

في شيء واح��د ،وهو أنه  #كان إذا ترجح بني أمرين ولم يجد فيهما إثم ًا,

اختار أقربهما إلى رحمة أهله وهداية قومه وتأليف خصمه ،وأبعدهما عن
الغلظة واجلفاء ،وعن إثارة الشبه في دين الله .لم يكن بني يديه نص فخالفه

كفاح ًا ،أو جاوزه خطأ ونسيان ًا ،بل كل ذنبه أنه مجتهد بذل وسعه في النظر،
ورأى نفسه مخير ًا فتخيرَ .ه ْب ُه مجتهد ًا أخطأ باختيار خالف األفضل ،أليس

معذور ًا ومأجور ًا؟ على أن الذي اختاره كان هو خير ما يختاره ذو حكمة بشرية
وإمنا نبهه القرآن إلى ما هو أرجح في ميزان احلكمة اإللهية ،هل ترى في ذلك
ذنب ًا يستوجب عند العقل هذا التأنيب والتثريب؟ أم هو مقام الربوبية ومقام

العبودية ،وسنة العروج باحلبيب في معارج التعليم والتأديب؟

توفي عبد الله بن ُأب ٍّ��ي كبير املنافقني ،فك َّفنه النبي  #في ثوبه وأراد أن

يستغفر له ويصلي عليه ،فقال عمر  -رضي الله عنه  :-أتصلي عليه وقد نهاك

{اس َت ْغ ِف ْر َل ُه ْم َأ ْو ال َت ْس َت ْغ ِف ْر َل ُه ْم إن َت ْس َت ْغ ِف ْر
ربك؟ فقال  :#إمنا خيرني ربي فقالْ :
ني َم َّر ًة} [التوبة ]٨٠ :وسأزيده علــى السبعـــني،وصلــى عليه ،فأنــزل
َل ُه ْم َس ْب ِع َ
ات َأ َب ًدا َوال َتق ُْم َعلَى َق ْب ِره} [التوبة:
{وال ُت َص ِّل َعلَى َأ َح ٍد ِّم ْن ُهم َّم َ
الله  -تعالى َ :-

 ]٨٤فترك الصالة عليهم)؛ اقرأ هذه القصة الثابتة برواية الصحيحني ,وانظر
ماذا ترى؟ إنها لتمثل لك نفس هذا العبد اخلاضع ,وقد اتخذ من القرآن دستور ًا

{اس َت ْغ ِف ْر َل ُه ْم َأ ْو ال َت ْس َت ْغ ِف ْر َل ُه ْم}،
 متفق عليه؛ البخاري :كتاب تفسير القرآن ،باب :قولهْ :
رقم .4393:ومسلم:كتاب فضائل الصحابة ،باب :من فضائل عمر ،رقم.2400 :
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يستملي أحكامه من نصوصه احلرفية ،ومتثل لك قلب هذا البشر الرحيم وقد

آنس من ظاهر النص األول تخيير ًا له بني طريقني ,فسرعان ما سلك أقربهما

إلى الكرم والرحمة ,ولم يلجأ إلى الطريق اآلخر إال بعدما جاءه النص الصريح
باملنع .وهكذا كلما درست مواقف الرسول من القرآن في هذه املواطن أو غيرها,

جت َّلى لك فيه معنى العبودية اخلاضعة ,ومعنى البشرية الرحيمة الرقيقة؛ وجت َّلى
لك في مقابل ذلك من جانب القرآن معنى القوة التي ال تتحكم فيها البواعث

واألغ���راض ,بل تصدع بالبيان فرقان ًا بني احل��ق والباطل ،وميزان ًا للخبيث
أحب الناس أم كرهـــوا ،رضـــوا أم سخطـــوا ،آمنـــوا أم كفـــــروا ،إذ
والطيبَّ ،
ال تـــزيــدها طاعة الطـــائعني وال تنقــصهــا معصـــية العاصني ،فترى بني املقامني

ما بينهما ،وشتان ما بني سيد ومسود ،وعابد ومعبود).

 -6نسبة محمد  #القرآن إلى الله ال تكون احتيا ً
ال منه لبسط نفوذه ،وإال

لِ َم َل ْم ينسب أقواله كلها إلى الله.

ال معقو ً
(ولو أننا افترضناه افتراض ًا ملا عرفنا له تعلي ً
ال وال شبه معقول ,اللهم

إال شيئ ًا واحد ًا قد يحيك في صدر اجلاهل ،وهو أن يكون هذا الزعيم قد رأى أن

في «نسبته القرآن إلى الوحي اإللهي» ما يعينه على استصالح الناس باستيجاب
طاعته عليهم ,ونفاذ أمره فيهم؛ ألن تلك النسبة جتعل لقوله من احلرمة والتعظيم

ما ال يكون له لو نسبه إلى نفسه.
 النبأ العظيم ،ص .30-28

 شبهات حول القرآن وتفنيدها ،د.غازي عناية( ،ص .)21
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و هذا قياس فاسد في ذاته ،فاسد في أساسه؛ أما أنه فاسد في ذاته ,فألن

صاحب هذا القرآن قد صدر عنه الكالم املنسوب إلى نفسه والكالم املنسوب
ٍ
بناقصة من لزوم طاعته شيئ ًا،
إلى الله  -تعالى  -فلم تكن نسبة ما نسبه إلى نفسه

ٍ
بزائدة فيها شيئ ًا ،بل استوجب على الناس طاعته فيهما
وال نسبة ما نسبه إلى ربه

على الســـواء ،فكـــانت حـــرمتها في النفوس على سواء ،وكانت طاعته من طاعة
اللــه ،ومعــصيته من معصية الله ,فهال جعل كل أقواله من كـالم الله  -تعالــى
 -لو كــان األمــر كما يهجس به ذلك الوهم.

وأما فساد هذا القياس من أساسه؛ فألنه مبني على افتراض باطل ،وهو

جتويز أن يكون هذا الزعيم من أولئك الذين ال يأبون في الوصول إلى غاية
إصالحية أن يعبروا إليها على قنطرة من الكذب والتمويه ,وذلك أمر يأباه علينا

الواقع التاريخي كل اإلباء ,فإن من تتبع سيرته الشريفة في حركاته وسكناته،

وعباراته وإشاراته ،في رضاه وغضبه ،في خلوته وجلوته ال يشك في أنه كان
أبعد الناس عن املداجاة واملواربة ،وأن ذلك كان أخص شمائله وأظهر صفاته

قبل النبوة وبعدها كما شهد ويشهد به أصدقاؤه وأعداؤه إلى يومنا هذاُ { :قل
َّل ْو شَ َاء ال َّل ُه َما َتل َْو ُت ُه َعل َْي ُك ْم َوال َأ ْد َراكُ م ِب ِه َفق َْد َل ِب ْث ُت ِف ُ
ُون}
يك ْم ُع ُم ًرا ِّمن َق ْب ِل ِه َأفَال َت ْع ِقل َ

[يونس.]١٦ :

وقد قدمنا أن النبي  #شهد بصدقه الصديق والعدو ،وشهد بصدقه من

عاشره ومن رآه ألول وهلة ،ومن سمع به وبأخباره.
 النبأ العظيم ،ص .20-17
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ونزيد على ما سبق شهادة أكبر املعاندين في قريش ,ورأس الكفر ,وفرعون
هذه األمة أبو جهل؛ فعن علي  -رضي الله عنه َ -أ َّن َأ َبا َج ْهلٍ َق َ
ال لِل َّنبِ ِّي  :#إِ َّنا
لاَ ُن َك ِّذ ُب َك َو َل ِك ْن ُن َك ِّذ ُب بمِ َا ِج ْئ َت بِ ِهَ ،ف َأ ْنزَ َل ال َّل ُه َ -ت َع َالى { :-فَإ َّن ُه ْم ال ُي َك ِّذ ُبو َن َك
َول َِك َّن َّ
ني بِآ َي ِ
ون} [األنعام.]٣٣ :
ات ال َّل ِه َي ْج َح ُد َ
الظا ِل ِـم َ

( - 7في بعض املواقف تكون حاجة النبي  #إلى القرآن شديدة،بل لقد

كانت تنزل به نوازل من شأنها أن حتفزه إلى القول ،وكانت حاجته القصوى تلح
ال ومجا ً
عليه أن يتكلم ،بحيث لو كان األمر إليه لوجد له مقا ً
ال ،ولكنه كانت
متضي الليالي واأليام تتبعها الليالي واأليام ,وال يجد في شأنها قرآن ًا يقرؤه على

الناس؛ ومع هذا لم يتقوله ولم ينزل عليه شيء) ،مما يدلك على صدقه؛ إذ

الكاذب ال يتأخر في افتراء الكذب عند احلاجة املاسة إليه ،وإليك بعض األمثلة
على ذلك:

أ  -عن ابن عباس ق��ال :بعثت قريش النضر بن احل��ارث ,وعقبة بن أبي

معيط إلى أحبار يهود باملدينة ,فقالوا لهم:سلوهم عن محمد ,وصفوا لهما

صفته ,وأخبروهم بقوله؛ فإنهم أهل الكتاب األول ,وعندهم ما ليس عندنا
من علم األنبياء،فخرجا حتى أتيا املدينة فسألوا أحبار يهود عن رسول الله ,#

 أخرجه الترمذي :كتاب تفسير القرآن ،باب :من سورة األنعام ،رقم ،3064:من طريقني
األول مرفوع عن علي  -رضي الله عنه  -والثاني مرسل عن ناجية بن كعب ،ويتقوى بعضها
ببعض ال سيما أن السيوطي في الدر املنثور ( )264/3ذكر أن عبد بن حميد وابن املنذر وابن
مردويه أخرجوه عن أبي ميسرة.

 آراء املستشرقني ،لرضوان (.)388/1
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ووصفوا لهم أمره وبعض قوله وقاال :إنكم أهل التوراة ,وقد جئناكم لتخبرونا

عن صاحبنا هذا .قال :فقالوا لهم:سلوه عن ثالث نأمركم بهن ,فإن أخبركم
متقول فتروا فيه رأيكم؛ سلوه عن فتية ذهبوا
بهن فهو نبي مرسل وإال فرجل ِّ
في الدهر األول ما كان من أمرهم ,فإنهم قد كان لهم حديث عجب ،وسلوه

عن رجل طواف بلغ مشارق األرض ومغاربها ما كان نبؤه،وسلوه عن الروح
متقول
ما هو؟ فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه ,وإن لم يخبركم فإنه رجل ِّ
فاصنعوا في أمره ما بدا لكم .فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش ,فقاال:

يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبني محمد ,قد أمرنا أحبار يهود أن
نسأله عن أمور .فأخبروهم بها فجاؤوا رسول الله  ,#فقالوا :يا محمد أخبرنا

عما سألتم عنه»
عما أمروهم به ,فقال لهم رسول الله «:#أخبركم غد ًا َّ
فسألوه َّ
ولم يستثن فانصرفوا عنه ومكث رسول الله  #خمس عشرة ليلة ,ال ُي ْح ِد ُث

الله له في ذلك وحي ًا ,وال يأتيه جبرائيل  -عليه السالم  -حتى أرجف أهل

مكة ,وقالوا :وعدنا محمد غد ًا ,واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فيها ال يخبرنا
َ
رسول الله ُ #م ْك ُث الوحي عنه ,وشــق
عما سألنــــاه عنه،وحــتى أحــزن
بشيء َّ
عــليه ما يتكلــم به أهــل مكــــة،ثــم جــاءه جبرائيــل  -عليه السالم  -مــن الله

 عز وجل  -بسورة أصحاب الكهف ,فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم,وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية ,والرجل الطواف ,وقول الله  -عز وجل :-
وح[ }...اإلسراء.]٨٥ :
الر ِ
وح ُق ِل ُّ
{و َي ْس َألُو َن َك َع ِن ُّ
َ
الر ُ

 قال السيوطي في الدر املنثور ( :)357/5أخرج ابن اسحاق وابن جرير وابن املنذر وأبو نعيم
والبيهقي كالهما في الدالئل.
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ب  -فترة الوحي في حادث اإلفك:
(ألم يرجـــف املنـــافقون بحــديث اإلفـــك عــن زوجه عائشة  -رضي الله

عنها  -وأبطأ الوحي ،وط��ال األم��ر والناس يخوضون ،حتى بلغت القلوب
احلناجر ,وهو ال يستطيع إال أن يقول بكل حتفظ واحتراس« :إني ال أعلم عنها

إال خير ًا»؟ ثم إنه بعد بذل جهده في التحري والسؤال واستشارة األصحاب،

ومضى شهر بأكمله ,والكل يقولون ما علمنا عليها من سوء ،لم يزد على أن
قال لها آخر األمر« :يا عائشة أما إنه بلغني كذا وكذا ،فإن كنت بريئة فسيبرئك

الله ،وإن كنت أملمت بذنب فاستغفري الله».

هذا كالمه بوحي ضميره ،وهو كما ترى كالم البشر الذي ال يعلم الغيب،

وكالم الصدّ يق املتثبت الذي ال يظن وال يقول ما ليس له به علم ،على أنه لم

يغادر مكانه بعد أن قال هذه الكلمات حتى نزل صدر سورة النور معلن ًا براءتها،
ومصدر ًا احلكم املبرم بشرفها وطهارتها.

فماذا كان مينعه – لو أن أمر القرآن إليه – أن يتقول هذه الكلمات احلاسمة من

قبل؛ ليحمي بها عرضه ,ويذب بها عن عرينه ,وينسبها إلى الوحي السماوي,
لتنقطع ألسنة املتخرصني؟ ولكنه ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على

يل َ )#^٤٤^#أل َخ ْذ َنا ِم ْن ُه بِال َْي ِم ِني  )#^٤٥^#ث َُّم َلقَطَ ْع َنا ِم ْن ُه
ض ا َأل َقاوِ ِ
{ول َْو َت َق َّو َل َعل َْي َنا َب ْع َ
اللهَ :
 متفق عليه عن عائشة؛ البخاري:كتاب الشهادات ،باب :تعديل النساء بعضهن بعض ًا،
رقم .2518:ومسلم :كتاب التوبة ،باب :في حديث اإلفك وقبول توبة القاذف،
رقم.2770:
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ني  )#^٤٦^#ف ََما ِم ُ
ين} [احلاقة.]٤٧ - ٤٤ :
ال َْو ِت َ
نكم ِّم ْن َأ َح ٍد َع ْن ُه َحاجِ ِز َ
ج  -لقد كان النبي  #يتحرق شوق ًا إلى حتويل القبلة إلى الكعبة،وظل

يقلب وجهه في السماء ستة عشر شهر ًا أو سبعة عشر شهر ًا ,لعل الوحي ينزل

عليه بتحويل القبلة إلى البيت احل��رام ,ولكن الله  -تعالى  -لم ينزل في هذا
التحويل قرآن ًا ,على الرغم من تلهف رسوله الكرمي  #إليه إال بعد قرابة عام

ونصف العام.

ب  -رضي الله عنه َ -ق َ
ان َر ُس ُ
الَ :ك َ
َع ِن ا ْل َب َر ِاء ْب ِن َعا ِز ٍ
ول ال َّل ِه َ #ص َّلى َن ْح َو
َب ْي ِ
ان َر ُس ُ
س ِس َّت َة َع َش َر َأ ْو َس ْب َع َة َع َش َر َش ْهر ًاَ ,و َك َ
ت المْ َ ْق ِد ِ
ول ال َّل ِه ُ #ي ِح ُّب َأ ْن ُي َو َّج َه
َ
الس َما ِء} [البقرةَ ]١٤٤ :فت ََو َّج َه
إِ َلى ا ْل َك ْع َب ِةَ ،فأ ْنزَ َل ال َّل ُهَ { :ق ْد َن َرى َت َق ُّل َب َو ْجهِ َك ِفي َّ
َن ْح َو ا ْل َك ْع َب ِة.)...
ولو كان الوحي من تأليف النبي  ,#ملا تأخر كل هذه امل��دة لشيء يحبه

ويشتهيه ويتشوف إليه ويتحرق شوق ًا له ،ولكنه وحي الله وال ينزل إال بأمر الله

وإذنه.

 - 8توقف الرسول  #أحيان ًا في فهم مغزى النص حتى يأتيه البيان:
(لقد كان يجيئه األمر أحيان ًا بالقول املجمل ,أو األمر املشكل الذي ال يستبني
 النبأ العظيم( ،ص .)20

 املستشرقون وشبهاتهم حول القرآن ،للحكيم (ص .)56
 متفق عليه؛ البخاري :كتاب الصالة ،باب :التوجه نحو القبلة حيث كان ،رقم .399:ومسلم:
كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب :حتويل القبلة من القدس إلى الكعبة ،رقم.525:
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هو وال أصحابه تأويله ,حتى ينزل الله عليهم بيانه بعد .قل لي بربك :أي عاقل
توحي إليه نفسه كالم ًا ال يفهم هو معناه ،وتأمره أمر ًا ال يعقل هو حكمته؟

أليس ذلك من األدلة الواضحة على أنه ناقل ال قائل ،وأنه مأمور ال آمر؟
وإليك بعض هذه األمثلة:
 املثال األول :موقفه في قضية احملاسبة على النيات:{وإن ُت ْب ُدوا َما ِفي َأنف ُِس ُك ْم َأ ْو ُتخْ فُو ُه ُي َح ِ
اس ْب ُكم ِب ِه ال َّل ُه}
نزل قوله  -تعالى َ :-

[البقرة ]٢٨٤ :فأزعجت الصحابة إزعاج ًا شديد ًا ،وداخ��ل قلوبهم منها شيء
لم يدخلها من شيء آخر؛ ألنهم فهموا منها أنهم سيحاسبون على كل شيء
حتى حركات القلوب وخطراتها؛ فقالوا :يارسول الله! أنزلت علينا هذه اآلية

وال نطيقها ،فقال لهم النبي «:#أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابني من

قبلكم :سمعنا وعصينا؟ بل قولوا :سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصير»،

فجعلوا يتضرعون بهذه الدعوات حتى أنزل الله بيانها بقوله{ :ال ُي َك ِّل ُف ال َّل ُه
َنف ًْسا إ َّال ُو ْس َع َها[ }...البقرة ]٢٨٦ :إلى آخر السورة املذكورة ،وهنالك علموا
أنهم إمنا يحاسبون على ما يطيقون من شأن القلوب ,وهو ما كان من النيات
املكسوبة والعزائم املستقرة ،ال من اخلواطر واألماني اجلارية على النفس بغير

اختيار .وموضع الشاهد منه أن النبي  #لو كان يعلم تأويلها من أول األمر

لبينَّ لهم خطأهم وهم في أشد احلاجة إليه ،ولم يكن ليتركهم لهذا الهلع الذي
 أخرجه مسلم :كتاب اإلميان ،باب :بيان أنه  -سبحانه  -ال يكلف إال الوسع ،رقم.125:
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ٌ
رؤوف رحيم ،ولكنه كان مثلهم ينتظر تأويلها،
كاد يخلــع قلوبهــم وهــو بهم

وألمــــ ٍر ما أخر الله عنهم هذا البيان ،وألم ٍر ما وضع حرف التراخي في قوله
 تعالى { :-ث َُّم َّإن َعل َْي َنا َب َيا َن ُه} [القيامة.]١٩ :املثال الثاني :مسلكه في قضية احلديبية:
اقرأ في صحيح البخاري وغيره قضية احلديبية ،ففيها آية بينة :أذن الله

للمؤمنني أن يقاتلوا من يعتدي عليهم أينما وجدوه ،غير أال يقاتلوا في احلرم من

ين ُيقَا ِتلُو َن ُك ْم}
{و َقا ِتلُوا ِفي َسب ِ
لم يقاتلهم فيه نفسه ،فقال  -تعالى َ :-
ِيل ال َّل ِه ا َّل ِذ َ
[البقرة ]١٩٠ :فلما أجمعوا زيارة البيت احلرام في ذلك العام وهو العام السادس
من الهجرة أخذوا أسلحتهم حذر ًا أن يقاتلهم أحد فيدافعوا عن أنفسهم الدفاع

املشروع .وملا أشرفوا على حدود احلرم علموا أن قريش ًا قد جمعت جموعها
على مقربة منهم ,فلم يثن ذلك من عزمهم؛ ألنهم كانوا على متام ُ
األهبة ،بل
زادهم ذلك استبسا ً
ال وصمموا على املضي إلى البيت ,فمن صدهم عنه قاتلوه،
وكانت قريش قد نهكتها احل��روب ,فكانت البواعث كلها متضافرة والفرصة
سانحة لاللتحام في موقعة فاصلة يتمكن فيها احلق من الباطل فيدمغه .وإنهم

لسائرون عند احلــديبية إذ َب َركت راحلــة النبي  #وأخذ أصحابه يثيرونها إلى
جهة احلــرم فـــال تثـــور ،فقالــوا :خــألت القصـــواء – أي :حــرنت النــاقة –

فقــال النبي «:#ما خألت القصواء ،وما ذاك لها بخلق ،ولكن حبسها حابس
 أخرجه البخاري في :كتاب الشروط ،باب :الشروط في اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب،
رقم.2583:
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الفيل» يعني :أن الله الذي اعتقل الفيل ومنع أصحابه من دخول مكة محاربني,

هو الذي اعتقل هذه الناقة ومنع جيش املسلمني من دخولها اآلن عنوة .وهكذا
أيقن أن الله  -تعالى  -لم يأذن لهم في هذا العام بدخول مكة مقاتلني ،ال بادئني

وال مكافئني ،وزجر الناقة فثارت إلى ناحية أخرى ,فنزل بأصحابه في أقصى
احلديبية ،وعدل بهم عن متابعة السير امتثا ً
ال لهذه اإلشارة اإللهية ,التي ال يعلم
حكمتها ،وأخذ يسعى لدخول مكة من طريق الصلح مع قريش قائ ً
ال« :والذي

نفسي بيده ال يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إال أعطيتهم إياها» ولكن
قريش ًا أبت أن يدخلها في هذا العام ال محارب ًا وال مسامل ًا ،وأملت عليه شروط ًا

ترد
قاسية بأن يرجع من عامه ،وأن يرد كل رجل يجيئه من مكة مسامل ًا ،وأال َّ
هي أحد ًا يجيئها من املدينة تارك ًا لدينه ،فقبل تلك الشروط التي لم يكن ليمليها
مثل قريش في ضعفها على مثل املؤمنني في قوتهم ،وأمر أصحابه بالتحلل من

عما كان لهذا الصلح من الوقع
عمرتهم وبالعودة من حيث جاؤوا .فال تسل َّ
الس ِّيئ في نفوس املسلمني ،حتى إنهم ملا جعلوا يحلقون بعضهم لبعض كاد
يقتل بعضهم بعض ًا ذهو ً
ال وغم ًا ،وكادت تزيغ قلوب فريق من كبار الصحابة

الدنية في
فأخذوا يتساءلون فيما بينهم ويراجعونه هو نفسه قائلني :لِ َم نعطي
َّ
ديننا؟ أفلم يكن من الطبيعـــي َّإذاك لــــو كــان هـــذا القــائد هــو الــذي وضــع

هــذه اخلطـــة بنفسه أو اشترك في وضعها أو وقف على أسرارها أن يبني لكبار
الصحابة حكمة هذه التصرفات التي فوق العقول ،حتى يطفئ نار الفتنة قبل
أن يتطاير شررها؟ ولكن انظر كيف كان جوابه حني راجعه عمر« :إني رسول
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الله ،ولست أعصيه ،وهو ناصري» يقول :إمنا أنا عبد مأمور ليس لي من األمر

شيء إال أن أنفذ أمر موالي واثق ًا بنصره قريب ًا أو بعيد ًا ،وهكذا ساروا راجعني
وهم ال يدرون تأويل هذا اإلشكال حتى نزلت سورة الفتح ,فبينت لهم ِ
احل َكم
الباهرة والبشارات الصادقة فإذا الذي ظنوه ضيم ًا وإجحاف ًا في بادئ الرأي كان

{و ُه َو ا َّل ِذي كَ َّف
هو النصر املبني والفتح األكبر وأين تدبير البشر من تدبير القدر؛ َ
َأ ْي ِد َي ُه ْم َع ُ
ُون
ان ال َّل ُه بمِ َا َت ْع َمل َ
نك ْم َو َأ ْي ِد َي ُك ْم َع ْن ُهم ب َِبطْ ِن َم َّك َة ِم ْن َب ْع ِد َأنْ َأ ْظف ََركُ ْم َعل َْيهِ ْم َوكَ َ
ْـح َرا ِم َوا ْل َه ْد َي َم ْع ُكوفًا َأن َي ْبل َُغ
ين كَ ف َُروا َو َصدُّ وكُ ْم َع ِن ال َْـم ْسجِ ِد ال َ
َب ِص ًيرا ُ )#^٢٤^#ه ُم ا َّل ِذ َ
َم ِح َّل ُه َول َْوال ر َِج ٌ
ات َّل ْم َت ْعل َُمو ُه ْم َأن َتطَ ُئو ُه ْم َف ُت ِص َيب ُكم ِّم ْن ُهم َّم َع َّر ٌة
ال ُّم ْؤ ِم ُن َ
ون َو ِن َسا ٌء ُّم ْؤ ِم َن ٌ
ين كَ ف َُروا ِم ْن ُه ْم َعذَ ًابا َأ ِل ًيما
ِب َغ ْي ِر ِعل ٍْم ِّل ُي ْد ِخلَ ال َّل ُه ِفي َر ْح َم ِت ِه َمن َي َش ُاء ل َْو َت َز َّيلُوا َل َع َّذ ْب َنا ا َّل ِذ َ
ْـج ِاه ِل َّي ِة َف َأن َز َل ال َّل ُه َس ِكي َن َت ُه َعلَى
ْـح ِم َّي َة َح ِم َّي َة ال َ
ين كَ ف َُروا ِفي ُقلُو ِبهِ ُم ال َ
 )#^٢٥^#إذْ َج َعلَ ا َّل ِذ َ

ان ال َّل ُه ب ُِك ِّل شَ ْيءٍ
ني َو َأ ْل َز َم ُه ْم كَ ِل َم َة ال َّتق َْوى َوكَ ا ُنوا َأ َحقَّ ِب َها َو َأ ْه َل َها َوكَ َ
َر ُسو ِل ِه َو َعلَى ال ُْـم ْؤ ِم ِن َ
ْـح َرا َم إن شَ َاء ال َّل ُه
َع ِل ًيما َ )#^٢٦^#لق َْد َص َدقَ ال َّل ُه َر ُسو َل ُه ُّ
ْـح ِّق َل َت ْد ُخل َُّن ال َْـم ْسجِ َد ال َ
الر ْؤ َيا بِال َ
ُون َف َع ِل َم َما ل َْم َت ْعل َُموا ف ََج َعلَ ِمن ُد ِ
ون َذ ِل َك َف ْت ًحا
ين ال َت َخاف َ
ني ُم َح ِّل ِق َ
آ ِم ِن َ
ني ُر ُء َ
وس ُك ْم َو ُمق َِّص ِر َ

َق ِر ًيبا} [الفتح.)]٢٧ - ٢٤ :

 - 9إخباره في هذا الكتاب بأمور حتصل بعد موته وعلوم لم تكن في عصره,

وقد قيل :ميكن أن تخدع كل الناس بعض الوقت ،وميكن أن تخدع بعض الناس
كل الوقت ،ولكن ال ميكن أن تخدع كل الناس كل الوقت.

فلنفرض أن النبي  #استطاع أن يخدع كل من كان في زمنه ،أال يخشى
 النبأ العظيم ،ص .34 - 30
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أن ينكشف بعد ذلك إذا ازداد الناس علم ًا ،فهو يخبر بأمور فلكية وأخرى طبية
وأم��ور جغرافية ،ويخبر بأحداث سوف تقع بعد موته ،ويتكلـــم بعلوم لــم
يعرفها أهل زمانه ،كل هذا وهو مطمئن القلب لصدق نفســـه ،ثم ال يأتي الواقع
إال مطابق ًا ملا قال،وال يأتي العلم – على تقدمه الكبير  -إال بتأكيد كالمه وتأييد
آرائه ،أليس في هذا دليل أنه ال يتحدث من قبل نفسه ,بل من قبل من يعلم السر

والنجوى الذي ال تخفى عليه خافية؟

قالت بوتر( :كيف استطاع محمد  #الرجل األمي ,الذي نشأ في بيئة

جاهلية أن يعرف معجزات الكون التي وصفها القرآن الكرمي،والتي ال يزال

العلم احلديث حتى يومنا هذا يسعى الكتشافها؟ ال بد إذن أن يكون هذا الكالم
هو كالم الله عز وجل).

 - 10منهجه في كيفية تلقي النص أول عهده بالوحي:
(ولقد كان حني ينزل عليه القرآن في أول عهده بالوحي يتلقفه متعج ً
ال,فيحرك

به لسانه وشفتيه طلب ًا حلفظه ،وخشية ضياعه من صدره ،ولم يكن ذلك معروف ًا
من عادته في حتضير كالمه ،ال قبل دعواه النبوة وال بعدها ،وال كان ذلك من

عادة العرب ،إمنا كانوا يزورون كالمهم في أنفسهم ،فلو كان القرآن منبجس ًا من

معني نفسه جلرى على سنة كالمه وكالمهم ولكان له من الرو َّية واألناة الصامتة
ما يكفل له حاجته؛ من إنضاج الرأي ,ومتحيص الفكرة ،ولكنه كان يرى نفسه

 تقدمت ترجمتها.

 قالوا عن اإلسالم (ص.)55

 املستشرقون وشبهاتهم حول القرآن ،للحكيم (ص .)52
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أمام تعليم يفاجئه وقتي ًا ويلم به سريع ًا ،بحيث ال جتدي الرو َّية شيئ ًا في اجتالبه
لو طلب ،وال في تداركه واستذكاره لو ضاع منه شيء,و كان عليه أن يعيد كل

ما يلقى إليه حرفي ًا ،فكان ال بد له في أول عهده بتلك احلال اجلديدة التي لم
يألفها من نفسه أن يكون شديد احلرص على املتابعة احلرفية ،حتى ضمن الله له

{وال
حفظه وبيانه بقوله{ :ال حُ َت ِّر ْك ِب ِه ِل َسا َن َك ِل َت ْع َجلَ ِب ِه} [القيامة ،]١٦ :وقولهَ :
َت ْع َجلْ بِا ْلق ُْر ِآن ِمن َق ْب ِل َأن ُيق َْضى إل َْي َك َو ْح ُي ُه َو ُقل َّر ِّب ز ِْد ِني ِعل ًْما} [طه.]١١٤ :

هذا ٌ
طرف من سيرته بإزاء القرآن ،وهي شواهد ناطقة بصدقه في أن القرآن

لم يصدر عنه بل ورد إليه ،وأنه لم يفض عن قلبه بل أفيض عليه).

 - 11أليس يكفي للحكم ببراءة اإلنسان من عمل من األعمال أن يقوم من

الطبيعة شاهدٌ بعجزه املادي عن إنتاج ذلك العمل؟

فلينظر العاقل :هل كان هذا النبي األمي  #أه ً
ال مبقتضى وسائله العلمية

ألن جتيش نفسه بتلك املعاني القرآنية؟

سيقول اجلهالء من امللحدين :نعم .فقد كان له من ذكائه الفطري وبصيرته

النافذة ما يؤهله إلدراك احلق والباطل من اآلراء ,واحلسن القبيح من األخالق,

واخلير والشر من األفعال ،حتى لو أن شيئ ًا في السماء تناله الفراسة ,أو تلهمه
الفطرة ,أو توحي به الفكرة ,لتناوله محمد بفطرته السليمة وعقله الكامل

وتأمالته الصادقة.
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ونحن قد نؤمن بأكثر مما وصفوا من شمائله ،ولكننا نسأل :هل كل ما في

القرآن مما يستنبطه العقل والتفكير ،ومما يدركه الوجدان والشعور؟ اللهم كال.

طبيعة املعاني القرآنية ليست كلها مما يدرك بالذكاء وصدق الفراسة فمن

ذلك:

أ – أنباء املاضي ال سبيل إليها إال بالتلقي والدراسة:
ففي القرآن جانب كبير من املعاني النقلية البحتة ,التي ال مجال فيها للذكاء

واالستنباط،وال سبيل إلى علمها ملن غاب عنها إال بالدراسة والتلقي والتعلم؛

ماذا يقولون فيما قصه علينا القرآن من أنباء ما قد سبق وما فصله من تلك األنباء

على وجهه الصحيح كما وقع؟ أيقولون :إن التاريخ ميكن وضعه أيض ًا بإعمال
الفكر ودقة الفراسة؟ أم يخرجون إلى املكابرة العظمى فيقولون إن محمد ًا قد

عاصر تلك األمم اخلالية ،وتنقل فيها فشهد هذه الوقائع مع أهلها شهـــادة عيان،

أو أنه ورث كتب األولني وعكف على دراستها حتى أصبح من الراسخني في علم

دقائقها؟ إنهم ال يسعهم أن يقولوا هذا وال ذاك؛ ألنهم معترفون مع العالم كله
ُون َأ ْقال َم ُه ْم َأ ُّي ُه ْم
نت ل ََد ْيهِ ْم إذْ ُي ْلق َ
{و َما كُ َ
بأنه  #لم يكن من أولئك وال من هؤالءَ :
ون}
نت ل ََد ْيهِ ْم إذْ َأ ْج َم ُعوا َأ ْم َر ُه ْم َو ُه ْم مَ ْي ُك ُر َ
{و َما كُ َ
َي ْكفُلُ َم ْريمَ َ} [آل عمرانَ ،]٤٤ :
وسى ا َأل ْم َر} [القصص:
{و َما كُ َ
نت ب َِجا ِن ِب ا ْل َغ ْرب ِِّي إذْ َق َض ْي َنا إلَى ُم َ
[يوسفَ ،]١٠٢ :
ُون}
نت َت ْتلُو ِمن َق ْب ِل ِه ِمن ِك َت ٍ
اب ال ُْـم ْب ِطل َ
{و َما كُ َ
اب َوال َت ُخ ُّط ُه ب َِي ِمي ِن َك إذًا َّال ْر َت َ
َ ،]٤٤

[العنكبوتِ { ،]٤٨ :تل َْك ِم ْن َأ ْن َبا ِء ا ْل َغ ْي ِب ُن ِ
نت َوال َق ْو ُم َك
نت َت ْعل َُم َها َأ َ
وحي َها إل َْي َك َما كُ َ
ُص َعل َْي َك َأ ْح َس َن ا ْلق ََص ِص بمِ َا َأ ْو َح ْي َنا إل َْي َك َهذَ ا
ِمن َق ْب ِل َهذَ ا} [هودَ { ،]٤٩ :ن ْح ُن َنق ُّ
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ني} [يوسف.]٣ :
ا ْلق ُْر َآن َوإن كُ َ
نت ِمن َق ْب ِل ِه ل َِـم َن ا ْل َغا ِف ِل َ
ال نقول :إن العلم بأسماء بعض األنبياء واألمم املاضية ,ومبجمل ما جرى

من ح��وادث التدمير في دي��ار عاد وثمود وطوفان نوح وأشباه ذلك لم يصل

قط إلى األميني؛ فإن هذه النتف اليسيرة قلما تعزب عن أحد من أهل البدو
أو احلضر؛ ألنها مما توارثته األجيال وسارت به األمثال ،وإمنا الشأن في تلك

التفاصيل الدقيقة والكنوز املدفونة في بطون الكتب ,فذلك هو العلم النفيس
الذي لم تنله يد األميني ,ولم يكن يعرفه إال القليل من الدارسني ،وإنك لتجد

الصحيح املفيد من هذه األخبار محرر ًا في القرآن ،حتى األرقام طبق األرقام؛
فترى  -مث ً
ال  -في قصة نوح  -عليه السالم  -في القرآن أنه لبث في قومهم
ألف سنة إال خمسني عام ًا ،وفي سفر التكوين من التوراة أنه عاش تسعمائة

وخمسني سنة ،وترى في قصة أصحاب الكهف عند أهل الكتاب أنهم لبثوا

َالث
في كهفهم ثالثمائة سنة شمسية ،وفي القرآن أنهم لبثوا في كهفهم{ :ث َ
ني َوا ْز َدا ُدوا ِت ْس ًعا} [الكهف ]٢٥ :وهذه السنون التسع هي فرق ما بني عدد
ِمائَةٍ ِس ِن َ

السنني الشمسية والقمرية؛ قاله الزجاج يعني :بتكميل الكسر.

فانظر إلى هذا احلساب الدقيق في أمة أميـة ال تكتب وال تـحسب.
اك بِا ْل ِع ْل ِم ِفي ُ
َك َف َ
األ ِّمي ُم ْع ِجزَ ًة

جل َا ِه ِل َّي ِة وال َّت ِ
ِفي ا ْ
أد ِ
الي ْت ِم
يب ِفي ُ

نعم إنها لعجيبة حق ًا :رجل أمي بني أظهر قوم أميني ،يحضر مشاهدهم
– في غير الباطل والفجور – ويعيش معيشتهم مشغو ً
ال برزق نفسه وزوجه
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وأوالده ،راعي ًا باألجر ،ال صلة له بالعلم والعلماء؛ يقضي في هذا املستوى

أكثر من أربعني سنة من عمره ،ثم يطلع علينا فيما بني عشية وضحاها ,فيكلمنا

مبا ال عهد له به في سالف حياته ,ومبا لم يتحدث إلى أحد بحرف واحد منه قبل
ذلك ،ويبدي لنا من أخبار تلك القرون األولى ما أخفاه أهل العلم في دفاترهم

وقماطرهم؟ أفي مثل هذا يقول اجلاهلون :إنه استوحى عقله واستلهم ضميره؟
أي منطق يسوغ أن يكون هذا الطور اجلديد العملي نتيجة طبيعة لتلك احلياة

املاضية األمية؟ إنه ال مناص في قضية العقل من أن يكون لهذا االنتقال الطفري
سر آخر ُيلتمس خارج ًا عن حدود النفس وعن دائرة املعلومات القدمية ،وإن
ٌّ

مالحدة اجلاهلية وهم أجالف األعراب في البادية كانوا في اجلملة أصدق تعلي ً
ال
لهذه الظاهرة ,وأقرب فهم ًا لهذا السر من مالحدة هذا العصر ،إذ لم يقولوا
كما قال هؤالء :إنه استقى هذه األخبار من وحي نفسه ،بل قالوا :إنه البد أن
تكون قد أمليت عليه منذ يومئذ علوم جديدة؛ فدرس منها ما لم يكن قد درس،

{وكَ ذَ ِل َك ُن َص ِّر ُف اآل َي ِ
ات َو ِل َيقُولُوا َد َر ْس َت} [األنعام:
وتعلم ما لم يكن يعلمَ :
ني ْاك َت َت َب َها َفهِ َي تمُ ْلَى َعل َْي ِه ُب ْك َر ًة َو َأ ِصيالً} [الفرقان.]٥ :
{و َقالُوا َأ َس ِاط ُير ا َأل َّو ِل َ
َ ,]١٠٥

ولقد صدقوا؛ فإنه درسها ،ولكن على أستاذه الروح األمني ،واكتتبها،
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
سفرة كرا ٍم بررةُ { :قل َّل ْو شَ َاء ال َّل ُه
مرفوعة مطهرة ،بأيدي
مكرمة
صحف
ولكن من
َما َتل َْو ُت ُه َعل َْي ُك ْم َوال َأ ْد َراكُ م ِب ِه َفق َْد َل ِب ْث ُت ِف ُ
ُون} [يونس.]١٦ :
يك ْم ُع ُم ًرا ِّمن َق ْب ِل ِه َأفَال َت ْع ِقل َ

 وندراز ال يقصد أن النبي  #كان يكتب ،ولكن هو أسلوب بالغي يقصد به إفحام اخلصم
بالتسليم له ،وقد يقال :إنه أراد اكتتبها أي :أمر بكتابتها بإمالئه لها على كتبة الوحي.
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ذلك شأن ما في القرآن من األنباء التاريخية ،ال جدال في أن سبيلها النقل

ال العقل ،وأنها جتيء من خارج النفس ال من داخلها.

أما سائر العلوم القرآنية فقد يقال :إنها من نوع ما يدرك بالعقل ،فيمكن

أن ينالها الذكي بالفراسة والرو َّية .وهذا كالم قد يلوح حق ًا في بادئ الرأي،
ولكنه ال يلبث أن ينهار أمام االختبار،ذلك أن العقول البشرية لها في إدراك

األشياء طريق معني تسلكه ،وحدٌّ محــدود تقــف عنــده وال تتجــاوزه ،فكل

شيء لم يقع حتت احلس الظاهر أو الباطن مباشرة ،ولم يكن مركوز ًا في غريزة
النفس؛ إمنا يكون إدراك العقــول إياه عــن طــريق مقدمات معلومة توصل إلى
ذلك املجهول ،إما بســرعة كمــا فــي َ
احلــدْ ِ
س ,وإما ببــطء كما في االستدالل
واالستنبــاط واملقــايـسـة ،وكــل مــا لـم متهــد لـه هــذه الــــوسـائـل واملــقــدمـات

عما جاءه ذلك
ال ميــكن أن تنالــه يــد العقــل بحــال ،وإمنا سبيله اإللهام ،أو النقل َّ
اإللهام.

فهل ما في القرآن من املعاني غير التاريخية كانت حاضرة الوسائل واملقدمات

في نظر العقل؟

ذلك ما سيأتي نبأه بعد حني ،ولكننا نعجل لك اآلن مبثالني من تلك املعاني

نكتفي بذكرهما هنا عن إعادتهما بعد:

 احلدس :الظن والتخمني.
 املقايسة :القياس ،وهو االستدالل على الشيء مبثيله أو شبيهه.
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أحدهما :قسم العقائد الدينية.
والثاني :قسم النبوءات الغيبية.

ب – احلقائق الدينية الغيبية ال سبيل للعقل إليها:
فأما أمر الدين فإن غاية ما يجتنيه العقل من ثمرات بحثه املستقل فيه ،بعد

معاونة الفطرة السليمة له؛ هو أن يعلم أن فوق هذا العالم إله ًا قاهر ًا د َّبره ,وأنه
لم يخلقه باط ً
ال؛ بل وضعه على مقتضى احلكمة والعدالة؛ فال بد أن يعيده كر ًة

أخرى لينال كل عامل جزاء عمله ,إن خير ًا وإن شر ًا.

هذا هو كل ما يناله العقل الكامل من أمر الدين ،ولكن القرآن ال يقف في

جانبه عند هذه املرحلة؛ بل نراه يشرح لنا حدود اإلميان مفصلة ،ويصف لنا بدء

اخللق ونهايته ،ويصف اجلنة وأنواع نعيمها ،والنار وألوان عذابها ،كأنهما رأي

عني ،حتى إنه ليحصي عدة األبواب ،وعدة املالئكة املوكلة بتلك األبواب ،فعلى
أي نظرية عقلية بنيت هذه املعلومات احلسابية ،وتلك األوصاف التحديدية؟

إن ذلك ما ال يوحي به العقل البتة ،بل هو إما باطل فيكون من وحي اخليال
والتخمني ،وإما حق فال ينال إال بالتعليم والتلقني ،لكنه احلق الذي شهدت
اب ال َّنا ِر إ َّال َمال ِئ َك ًة َو َما َج َع ْل َنا ِعدَّ َت ُه ْم
{و َما َج َع ْل َنا َأ ْص َح َ
به الكتب واستيقنه أهلهاَ :
ين آ َم ُنوا إ َميا ًنا} [املدثر:
ين ُأو ُتوا ال ِْك َت َ
اب َو َي ْز َدا َد ا َّل ِذ َ
ين كَ ف َُروا ِل َي ْس َت ْي ِق َن ا َّل ِذ َ
إ َّال ِف ْت َن ًة ِّل َّل ِذ َ

ان}
اب َوال اإل َمي ُ
وحا ِّم ْن َأ ْم ِر َنا َما كُ َ
نت َت ْدرِي َما ال ِْك َت ُ
َ ،]٣١
{وكَ ذَ ِل َك َأ ْو َح ْي َنا إل َْي َك ُر ً

ون} [ص،]٦٩ :
ان ِل َي ِم ْن ِعل ٍْم بِال َْـم ِأل ا َأل ْعلَى إذْ َيخْ َت ِص ُم َ
[الشورىَ { ،]٥٢ :ما كَ َ
ان َهذَ ا ا ْلق ُْر ُآن َأن ُي ْف َت َرى ِمن ُد ِ
يق ا َّل ِذي َبينْ َ َي َد ْي ِه َو َتف ِْصيلَ
{و َما كَ َ
ون ال َّل ِه َول َِكن َت ْص ِد َ
َ
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ال ِْك َت ِ
ني} [يونس.]٣٧ :
اب ال َر ْي َب ِفي ِه ِمن َّر ِّب ا ْل َعالمَ ِ َ
ج – أنباء املستقبل قد تستنبط باملقايسة الظنية ,ولكنها ال سبيل فيها لليقني

إال بالوحي الصادق:

وأما النبوءات الغيبية فهل تعرف كيف يحكم فيها ذو العقل الكامل؟ إنه

يتخذ من جتاربه املاضية مصباح ًا يكشف على ضوئه بضع خطوات من مجرى

احلوادث املقبلة ،جاع ً
ال الشاهد من هذه مقياس ًا للغائب من تلك ،ثم يصدر فيها
حكم ًا محاط ًا بكل حتفظ وحــذر ،قائــ ً
ال( :ذلــك ما تقضــي به طبيعــة احلــوادث
يبت احلكم
لو سارت األمور على طبيعتها ,ولم يقع ما ليس في احلسبان) .أما أن َّ

بت ًا ,ويحدده حتديد ًا ،حتى فيما ال تدل عليه مقدمة من املقـــدمـــات العلميــــة،

وال تلوح منه أمارة من األم��ارات الظنية العادية؛ فذلك ما ال يفعـــله إال أحد
رجلني:

إما رجل مجازف ال يبالي أن يقول الناس فيهَ :صدَ َق أو َك َذ َب ،وذلك هو

دأب جهالء املتنبئني من العرافني واملنجمني.

وإما رجل اتخذ عند الله عهد ًا فلن يخلف الله عهده ،وتلك هي سنة األنبياء

واملرسلني ،وال ثالث لهما إال رج ً
ال روى أخباره عن واحد منهما.

فأي الرجلني ت��راه في صاحب هذا القرآن حينما يجيء على لسانه اخلبر

اجلازم مبا سيقع بعد عام وما سيقع في أعوام ،وما سيكون أبد الدهر ،وما لن

يكون أبد الدهر؟ ذلك وهو لم يتعاط علم املعرفة والتنجيم ,وال كانت أخالقه
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كأخالقهم متثل الدعوى والتقحم ،وال كانت أخباره كأخبارهم خليط ًا من
الصدق والكذب ،والصواب واخلطأ .بل كان مع براءته من علم الغيب وقعوده

عن طلبه وتكلفه ،يجيئه عفو ًا ما تعجز صروف الدهر وتقلباته في األحقاب
اب َع ِزي ٌز  )#^٤١^#ال َي ْأ ِتي ِه
{وإ َّن ُه ل َِك َت ٌ
املتطاولة أن تنقض حرف ًا واحد ًا مما ينبئ بهَ :
ال َْب ِاطلُ ِم ْن َبينْ ِ َي َد ْي ِه َوال ِم ْن َخ ْل ِف ِه َت ِنزيلٌ ِّم ْن َح ِك ٍيم َح ِم ٍيد} [فصلت.]٤٢ - ٤١ :

ولنسرد لك ها هنا بعض النبوءات القرآنية مع بيان شيء من مالبساتها

التاريخية؛ لترى هل كانت مقدماتها القريبة أو البعيدة حاضرة فتكون تلك

النبوءات من جنس ما توحي به الفراسة واألملعية؟
مثال ذلك:

 -ما جاء في بيان أن هذا الدين قد كتب الله له البقاء واخللود ،وأن هذا

ْـحقَّ َوال َْب ِاطلَ َف َأ َّما
القرآن قد ضمن الله حفظه وصيانته{ :كَ ذَ ِل َك َي ْض ِر ُب ال َّل ُه ال َ
اس ف ََي ْم ُك ُث ِفي ا َأل ْر ِض} [الرعدَ { ،]١٧ :أل َْم َت َر
َاء َو َأ َّما َما َينف َُع ال َّن َ
ال َّز َب ُد ف ََي ْذ َه ُب ُجف ً
الس َما ِء )#^٢٤^#
كَ ْي َف َض َر َب ال َّل ُه َم َث ًال كَ ِل َم ًة َط ِّي َب ًة كَ َش َج َرةٍ َط ِّي َبةٍ َأ ْص ُل َها ثَاب ٌِت َوف َْر ُع َها ِفي َّ
ُت ْؤ ِتي ُأكُ َل َها كُ َّل ِح ٍني بِإذْ ِن َر ِّب َها} [إبراهيم{ ،]٢٥ - ٢٤ :إنَّا َن ْح ُن َن َّز ْل َنا ِّ
الذ ْك َر َوإنَّا

ون} [احلجر .]٩ :أتعلم متى وأين صدرت هذه البشارات املؤكدة،
َـحا ِفظُ َ
َل ُه ل َ

بل العهود الوثيقة؟ إنها آي��ات مكية من س��ور مكية ،وأن��ت قد تعرف ما أمر
الدعوة احملمدية في مكة؟ عشر سنوات كلها إعراض من قومه عن االستماع

لقرآن ،وصد لغيرهم عن اإلصغاء له ،واضطهاد وتعذيب لتلك الفئة القليلة
التي آمنت به ،ثم مقاطعة له ولعشيرته ومحاصرتهم مدة غير يسيرة في ِشعب
من ِشعاب مكة ،ثم مؤامرات سرية أو علنية على قتله أو نفيه ،فهل للمرء أن
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يلمح في ثنايا هذا الليل احلالك  -الذي طوله عشرة أعوام  -شعاع ًا ولو ضئي ً
ال

من الرجاء أن يتنفس صبحه عن اإلذن لهؤالء املظلومني برفع صوتهم وإعالن
دعوتهم؟ ولو شام املصلح تلك البارقة من األمل في جوانب نفسه من طبيعة
دعوته ،ال في أفق احل��وادث ،فهل يتفق له في مثل هذه الظروف أن يربوا في

وه ْب ُه امتأل رجاء بظهور دعوته في حياته
نفسه األمل حتى يصير حكم ًا قاطع ًا؟ َ
ما دام يتعهدها بنفسه ،فمن يتكفل له بعد موته ببقاء هذه الدعوة وحمايتها وسط
أمواج املستقبل العاتية؟ وكيف يجيئه اليقني في ذلك ,وهو يعلم من عبر الزمان

يفت في عضد هذا اليقني؟ فكم من مصلح صرخ بصيحات اإلصالح ,فما
ما ُّ

لبثت أصواته أن ذهبت أدراج الرياح! وكم من مدينة قامت في التاريخ ثم عفت
ٍ
كتاب فقد أو انتقص أو بدل! وهل
ودرست آثارها! وكم من نبي قتل! وكم من
كان محمد  #ممن تستخفه اآلمال فيجري مع اخليال؟ إنه ما كان قبل نبوته يطمع
اب إ َّال َر ْح َم ًة ِّمن
{و َما كُ َ
نت َت ْر ُجو َأن ُي ْلقَى إل َْي َك ال ِْك َت ُ
في أن يكون نبي ًا يوحى إليهَ :

َّر ِّب َ
��ك} [القصص ,]٨٦ :وال كان بعد نبوته يضمن لنفسه أن يبقى هذا الوحي

ب بِا َّل ِذي َأ ْو َح ْي َنا إل َْي َك ث َُّم ال جَ ِت ُد ل ََك ِب ِه َعل َْي َنا َو ِكي ًال
{و َل ِئن ِش ْئ َنا َل َن ْذ َه نَ َّ
محفوظ ًا لديهَ :
ِيرا} [اإلسراء]٨٧ - ٨٦ :؛ فال بد
 )#^٨٦^#إ َّال َر ْح َم ًة ِّمن َّر ِّب َك َّإن ف َْض َل ُه كَ َ
ان َعل َْي َك كَ ب ً

إذ ًا من كفيل بهذا احلفظ من خارج نفسه ،ومن ذا الذي ميلك هذا الضمان على

الدهر املتقلب اململوء باملفاجآت؟ إال رب الدهر الذي بيده زمام احلوادث كلها،
والذي قدَّ ر مبدأها ومنتهاها ،وأحاط علم ًا مبجراها ومرساها ،فلوال فضل الله
{وإذْ مَ ْي ُك ُر
 وتوجت قريش في ختام العشر القرار النهائي الغتياله وإسدال الستار على دعوتهَ ،
ب َِك.}...
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ورحمته املوعود بهما في اآلية اآلنفة ,ملا استطاع القرآن أن يقاوم تلك احلروب
العنيفة التي أقيمت وال تزال تقام عليه بني آن وآن .سل التاريخ :كم ٍ
مرة تنكر
الدهر لدول اإلس�لام ,وتسلط الفجار على املسلمني ,فأثخنوا فيهم القتل،

وأكرهوا أمم ًا منهم على الكفر ،وأحرقوا الكتب ،وهدموا املساجد ،وصنعوا

ما كان يكفي القليل منه لضياع هذا القرآن ك ً
ال أو بعض ًا كما فعل بالكتب قبله؛

لوال أن يد العناية حترسه ,فبقي في وسط هذه املعامع رافع ًا راياته وأعالمه،
حافظ ًا آياته وأحكامه ،بل اسأل صحف األخبار اليومية كم من القناطير املقنطرة
من الذهب والفضة تنفق في كل عام حملو هذا القرآن,وصد الناس عن اإلسالم

بالتضليل والبهتان واخلداع واإلغراء ثم ال يظفر أهلها من وراء ذلك إال مبا قال

الله  -تعالى َّ :-
ِيل ال َّل ِه ف ََس ُين ِفقُو َن َها
ين كَ ف َُروا ُين ِفق َ
ُون َأ ْم َوا َل ُه ْم ِل َي ُصدُّ وا َعن َسب ِ
{إن ا َّل ِذ َ
ون} [األنفال،]٣٦ :
ين كَ ف َُروا إلَى َج َه َّن َم ُي ْح َش ُر َ
ون َعل َْيهِ ْم َح ْس َر ًة ث َُّم ُي ْغل َُب َ
ث َُّم َت ُك ُ
ون َوا َّل ِذ َ

ذلك بأن الذي ميسكه أن يزول هو الذي يسمك السماوات واألرض أن تزوال،

ْـح ِّق ِل ُيظْ هِ َر ُه َعلَى ِّ
ين كُ ِّل ِه
الد ِ
ذلك بأن اللهُ { :ه َو ا َّل ِذي َأ ْر َسلَ َر ُسو َل ُه بِا ْل ُه َدى َو ِد ِ
ين ال َ
ون} [التوبة ،]٣٣ :والله بالغ أمره ومتم نوره ,فظهر وسيبقى
َول َْو كَ ِر َه ال ُْـم ْش ِركُ َ

ظاهر ًا ال يضره من خالفه حتى يأتي أمر الله).

 - 12ملاذا يستبعد املستشرقون إمكانية نزول الوحي على النبي  #عن طريق
جبريل ،مع أن كثير ًا منهم ُي َس ِّل ُمون بأبعد من ذلك؛ فهم يؤمنون إميان ًا كام ً
ال بأن
موسى  -عليه السالم  -قد تلقى التوراة من الله  -تعالى  -مباشرة من غير واسطة.
 النبأ العظيم ،ص .47 - 38
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 - 13وانظر إلى هذا التناقض؛ تارة يصفون النبي  #بأنه عبقري ,وفنان

موهوب ,وملهم استطاع بذكائه الشديد أن يصنع هذا الدين والقرآن ،وتارة
يقولون هو مجنون ,أو مصروع ,أو مهووس؛ أال ترى كيف أوقعهم بغضهم

للحق في هذه املضحكات؟

وتأمل كيف استطاعت خديجة  -رضي الله عنها  -بفطرتها البسيطة أن
ِ
والله
تعرف أن ما يأتي النبي  #ليس شيطان ًا وجنون ًا وال َه َوس ًا حني قالت(:كال

الله أبد ًا؛ إنك َلت ِ
ال ُيخ ِز َ
َّ
املعدوم و ُت ْق ِري
الكل و ُت ْك ِس ُب
الر ِح َم وحتمل
يك ُ
َ
َص ُل َّ
الض ْي َ
ِ
َّ
احلق).
ف و ُت ِعنيُ على
نوائب َّ
فما أبعد هذا الكمال اإلنساني عن الهوس الذي قد ميلي على صاحبه مواقف
غريبة وأفعا ً
ال منكرة ينبو عنها الذوق السليم ،لذلك فإن بعضهم ال ميلك نفسه

عندما يقرأ سيرة النبي  #وما يأمر به إال أن يسلم بنبوته.

يقول توماس كاراليل(:هل رأيتم قط رج ً
ال كاذب ًا يستطيع أن يوجد دين ًا

عجيب ًا؟ إنه ال يقدر أن يبني بيت ًا من الطوب ،فهو لم يكن عليم ًا بخصائص اجلير

واجلص والتراب وما شاكل ذلك فما ذلك الذي يبنيه بيت إمنا هو ٌّ
تل من األنقاض,
 انظر :القرآن واملستشرقون ،لنقرة (ص .)28
 انظر :كتاب رؤية إسالمية لالستشراق ،ألحمد غراب،ص ،15:وانظر:القرآن واملستشرقون
لنقرة (ص .)29
 متفق عليه؛ البخاري :كتاب بدء الوحي،باب :بدء الوحي ،رقم .4:ومسلم:كتاب اإلميان،
باب بدء الوحي إلى رسول الله،رقم.160 :
 تقدمت ترجمته.
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وكثيب من أخالط املواد؛ وليس جدير ًا أن يبقى على دعائمه اثني عشر قرن ًا,

يسكنه مائتا مليون من األنفس ،ولكنه جدير أن تنهار أركانه فينهدم فكأنه لم

يكن ،وإني ألعلم أن على املرء أن يسير في جميع أموره طبق قوانني الطبيعة,
كذب ما يذيعه أولئك الكفار وإن زخرفوه حتى تخيلوه
وإال أبت أن جتيبه طلبتهٌ ،

ٌ
ومحنة أن ينخدع الناس – شعوب ًا وأمم ًا  -بهذه األضاليل).
حق ًا،

ويقول أيض ًا( :لقد أصبح من أكبر العار على كل فرد متمدن في هذا العصر,

أن يصغي إلى القول :إن دين اإلسالم كذب ,وإن محمد ًا خداع مزور،فإن
الرسالة التي أداها ذلك الرجل ,وما زالت السراج املنير مدة اثني عشر قرن ًا ملئات

املاليني من الناس أمثالنا ,خلقهم الله الذي خلقنا ،أكان أحدهم يظن أن هذه
ٌ
أكذوبة
الرسالة التي عاشت بها وماتت عليها هذه املاليني فائقة احلصر والعدّ
وخدعة؟ أما أنا فال أستطيع أن أرى هذا ال��رأي أبد ًا،فلو أن الكذب والغش

يروجان عند خلق الله هذا الرواج,ويصادفان منهم ذلك التصديق والقبول,
فما الناس إذ ًا إال ُب ْله ومجانني ،وما احلياة إال سخف وعبث؛كان َ
األ ْول��ى أال
ُتخلق).

 - 14من األدلة على أن القرآن ليس من النبي  :#أوقات نزوله؛ فليس

للنبي  #اختيار فيما ينزل أو متى ينزل ،فقد يأتيه وهـــو في الفــــراش مــع أهله،
 تعداد املسلمني جاوز املليار ،ولكن هذا العالِم يتحدث عن علمه ووقته حيث إنه ولد سنة 1795م.
 قالوا عن اإلسالم (ص .)123

 انظر :القرآن واملستشرقون،د.التهامي نقرة (ص .)25

 املستشرقون وشبهاتهم حول القرآن ،للحكيم (ص .)54
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أو وهو نائم ,أو مع أصحابه ,أو وهو سائر ,أو على البعير ،وقد يتتابع الوحي

ويحمى حتى يشعر بكثرته عليه ,وقد يفتر عنه حتى يشتاق إليه ,بل قد ميرض
َ
س ْب ُن َمالِ ٍ
ك  -رضي الله عنه َ :-أ َّن ال َّل َه َت َع َالى َتا َب َع
من تأخره عليه؛ فقد روى أ َن ُ

ان ا ْل َو ْح ُي ُث َّم ُت ُو ِّف َي َر ُس ُ
َع َلى َر ُسولِ ِه  #ا ْل َو ْح َي َق ْب َل َو َفاتِ ِه َح َّتى َت َو َّفا ُه َأ ْك َث َر َما َك َ
ول
ال َّل ِه َ #ب ْعد.
وعن َعائِ َش َة َ -ر ِض َي ال َّل ُه َع ْن َها َ -أ َّن نِ َسا َء َر ُس ِ
ول ال َّل ِه ُ #ك َّن ِح ْز َبينْ ِ َ ,ف ِح ْز ٌب
ــــر ُأ ُّم َس َل َمـــ َة َو َســـائِ ُر نِ َس ِ
ِف ِ
اء
يه َعائِ َش ُة َو َح ْف َص ُة َو َص ِف َّي ُة َو َس ْـو َد ُةَ ,والحْ ِ ْ
ــــز ُب الآْ َخ ُ

ول ال َّل ِه ...#احلـــديث وفيهَ :ف َق َ
َر ُس ِ
ال لفاطمة«:لاَ ُت ْؤ ِذينِي ِفي َعائِ َش َة؛ َفإِ َّن
ا ْل َو ْح َي َل ْم َي ْأتِنِي َو َأ َنا ِفي َث ْو ِ
ب ا ْم َر َأ ٍة إِلاَّ َعائِ َش َة»...احلديث.
س َق َ
الَ :ب ْينَا َر ُس ُ
وع ْن َأ َن ٍ
ات َي ْوم َبينْ َ َأ ْظ ُه ِر َنا إِ ْذ َأ ْغ َفى إِ ْغ َفا َء ًة,
ول ال َّل ِه َ #ذ َ
َ
ال ُ
ُث َّم َر َف َع َر ْأ َس ُه ُم َت َب ِّسم ًاَ ,ف ُق ْلنَاَ :ما َأ ْض َح َك َك َيا َر ُسول ال َّل ِه؟ َق َ
«:أ ْن ِز َل ْت َع َل َّي آنِف ًا

ــم ال َّل ِ
يم{ :إنَّا َأ ْعطَ ْي َن َ
اك ال َْك ْوث ََر  )#!١!#ف ََص ِّل
الر ِح ِ
ـــر َأ بِ ْس ِ
ُس َ
ور ٌة»َ .ف َق َ
الر ْح َم ِن َّ
ـــه َّ
ـــالَ :
ــــم َق َ
«أ َتــــدْ ُر َ
ون
ِل َر ِّب َك َوا ْن َح ْر َّ )#!٢!#إن شَ ا ِن َئ َك ُه َو ا َأل ْب َت ُر} [الكوثرُ ]٣ - ١ :ث َّ
َما ا ْل َك ْو َث ُر.»...
 انظر :فتح الباري ( )30/1فقد ذكر أن عند البيهقي حديث «وإن كان ليوحى إليه وهو على ناقته

فيضرب حزامها األرض من ثقل ما يوحى إليه».
 متفق عليه؛ البخاري :كتاب فضائل القرآن ،باب:كيف نزل الوحي ،رقم .4982:ومسلم:
كتاب التفسير ،رقم.3016:
 البخاري :كتاب الهدية وفضلها والتحريض عليها ،باب :من أهدى إلى صاحبه وحترى بعض
نسائه،رقم.2581:
 أخرجه مسلم:كتاب الصالة ،باب :حجة من قال البسملة آية من كل سورة ،رقم.400:
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يل َ
«:ألاَ
الَ :ق َ
اس  -رضي الله عنهما َ -ق َ
ال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه  #لجِ ِ ْب ِر َ
َع ْن ا ْب ِن َع َّب ٍ
ور َنا»َ ،ق َ
{و َما َن َت َن َّز ُل إ َّال ِب َأ ْم ِر َر ِّب َك َل ُه َما َبينْ َ َأ ْي ِدي َنا َو َما
ور َنا َأ ْك َث َر مِمَّا َت ُز ُ
َت ُز ُ
الَ :فنَزَ َل ْتَ :
َخ ْل َف َنا[ }...مرمي[]٦٤ :الآْ َي َة].

فاشت َ
وعن ُج ْندُ ب ْبن ُس ْف َي َ
ان :أبــطـــــــأ جبـــريـــل على النبـــي ْ ,#
َـــكـــى
َر ُس ُ
ول ال َّل ِه َ #ف َل ْم َي ُق ْم َل ْي َلتَينْ ِ َأ ْو ثَلاَ ث ًاَ ,ف َجا َء ْت ا ْ َم��ر َأ ٌة َف َق َال ْتَ :يا ُم َح َّمدُ إِ ِّني
لأَ َ ْر ُجو َأ ْن َي ُك َ
ون َش ْي َطـــا ُن َك َقـــدْ َت َر َك َكَ ,ل ْم َأ َر ُه َق ِر َب َك ُم ْن ُذ َل ْي َلتَينْ ِ َأ ْو ثَلاَ َث ٍةَ ،ف َأ ْنزَ َل
الض َحى َ )#!١!#وال َّل ْي ِل إذَا َس َجى َ )#!٢!#ما َود ََّع َك َر ُّب َك َو َما
{و ُّ
ال َّل ُه َ -ع َّز َو َج ّل َ :-
َقلَى} [الضحى.]٣ - ١ :

ال على أن القرآن ليس من النبي  ,#وبعضها ٍ
فهذه أربعة عشر دلي ً
كاف في

ذلك ,ولكني جمعتها كلها حتى ال يكون للمعترض حجة.

 البخاري :كتاب بدأ اخللق،باب :ذكر املالئكة ،رقم.3218:
 متفق عليه؛ البخاري :كتاب تفسير القرآن ،بابَ { :ما َود ََّع َك َر ُّب َك َو َما َقلَى} ،رقم.4950:

ومسلم:كتاب اجلهاد والسير ،باب :ما لقي النبي  ،#رقم ،1797:وأحمد (رقم)18329:

واللفظ ألحمد.
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ملحق
الرد على من أنكر معجزات انشقاق القمر
بعض الطاعنني أنكر معجـــزات النبـــي  #وقـــال :إنه ال يقبلهــــا عقـــل.

ومما يؤسف له أن كثير ًا من املعاصرين على ذلك:

يقول محمد رشيد رضا( :وأما تلك العجائب الكونية ،فهي مثار شبهات

وتأويالت كثيرة في روايتها وفي صحتها وفي داللتها ،وأمثال هذه األمور تقع
من أناس كثيرين في كل زمان ،واملنقول منها عن صوفية الهنود املسلمني أكثر من

املنقول عن العهدين العتيق واجلديد ،وعن مناقب القديسني ،وهي من منفرات

العلماء عن الدين في هذا العصر) .وقال( :لوال حكاية القرآن آليات الله
التي أ َّيد بها موسى وعيسى  -عليهما السالم  -لكان إقبال أحرار اإلفرجن عليه

أكثر ،واهتداؤهم به أعم وأسرع).

وه��ذا الكالم في غاية اخلطورة ،فكأنه يشير إلى أن الله  -تعالى  -صد

الناس عن اإلميـــان بسبب ذكره هذه اآليات ،ونقول له{ :قُلْ َأ َأن ُت ْم َأ ْعل َُم َأ ِم ال َّل ُه}

[البقرة]١٤٠ :؟ وإن املرء ليعجب أشد العجب؛ إذ كيف لرجل مثل رشيد رضا
أن يتهم القرآن ألجل أحرار اإلفرجن؟!
 تفسير املنار (.)155/11
 املصدر السابق.
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وقال الشيخ مصطفى املراغي في تقدميه لكتاب (حياة محمد) حملمد حسني

هيكل( :ولم تكن معجزة محمد القاهرة إال في القرآن ،وهي معجزة عقلية،
وما أبدع قول البوصيري:

َل ْم يمَ ْت َِح َّنا مِبَا َت ْع َيا ا ْل ُع ُق ُ
ول بِ ِه

ِح ْرص ًا َع َل ْينَا َف َل ْم َن ْر َت ْب َو َل ْم َن ِه ِم



ومبعنى ه��ذا ال��ك�لام ق��ال محمد حسني هيكل ،وعبد العزيز جاويش،

ومحمد فريد وج��دي ،والشيخ محمود شلتوت ،والشيخ محمد عبده.

وغالب املدرسة العقلية على هذا الرأي؛ وهو إنكار جميع املعجزات إال القرآن،

ال أن تكون دلي ً
وبعضهم ال ينكرها ولكن يقول :هي ليست بذات أهمية ،فض ً
ال

على صحة نبوة النبي .#

وقد استخدم بعضهم تأويالت باردة في إنكار املعجزات؛ فبعضهم يتكئ

ع��ل��ى قضية وروده�����ا ف��ي أح���ادي���ث آح����اد ،وأح���ادي���ث اآلح����اد ال ُت��ق��ب��ل في
العقائــــد ،فإن كانت متــــواترة أنكـــر تواترها ،ولكنهــــم شرقوا في بعض

اآليــــات التي نــص عليها القرآن مثل :انشقاق القمر؛ وهي معجـــزة قد
 حياة محمد ،حملمد هيكل (ص.)13
 انظر :كتاب منهج املدرسة العقليــة احلــديثة في التفســير ،د .فهــد بن عبــد الرحمن الــرومي
(ص  ،)595-545مكتبة الرشد ،الرياض ،الطبعة اخلامسة.1422 ،
 انظر :في الرد على شبهة أحاديث اآلحاد ال تقبل في العقائد :أشراط الساعة ،ليوسف الوابل،
(ص  ،)52-41دار ابن اجلوزي ،الرياض ،ط .1997 ،8ورسالة «وجوب األخذ بحديث
اآلحاد في العقيدة والرد على شبه املخالفني» ،لأللباني – رحمه الله  ،-دار العلم ،بنها .وكتاب

(السنة النبـــوية في كتابات أعـــداء اإلســـالم ..مناقشتهـــا والــــرد عليها) ،لعمـــاد الشـــربيني،

(ص  )62-12دار اليقني ،املنصورة ،الطبعة األولى.2002 ،
 وإمنا تكلمت عن هذه اآلية فقط مع أنهم ينكرون جميع اآليات واملعجزات سوى القرآن؛ ألن=

ملحق :الرد على من أنكر معجزات انشقاق القمر

181

تــواتــرت عـــن النبي  #أيض ًا ،فإليك ملخص ما قاله محمد رشيد رضا في

إنكار هذه اآلية:

ً
أوال :الطعن في السند:

 - 1إنكار التواتر:
قال :زعم بعض العلماء املتقدمني أن الروايات في انشقاق القمر بلغت

درجة التواتر ،وهو زعم باطل.

وقال :فلو وقعت لتوفرت الدواعي على نقله بالتواتر؛ لشدة غرابته عند

جميع الناس في جميع البالد ومن جميع األمم.

 - 2التشكيك في صحة السند:
قال :فأما الشيخان فالذي صح عندهما مسند على شرطهما إمنا هو عن

واحد من الصحابة ،يخبر عن رؤية وهو عبد الله بن مسعود  -رضي الله عنه.

وأم��ا رواي��ة أن��س واب��ن عباس  -رض��ي الله عنهم  -في الصحيحني فهي

مرسلة؛ ألن هذه احلادثة حصلت مبكة قبل أن يولد ابن عباس ،وأنس كان في
املدينة ولم يشهدها ،وأما ما انفرد به مسلم عن ابن عمر ،فإن ابن عمر لم يصرح

=هذه املعجزة من أوضح املعجزات وأكثرها داللة ،فمن أنكرها فهو لغيرها أشد إنكار ًا ،وألن
رشيد رضا أطال في إنكارها حتى اقتنع بكالمه الكثير ممن قرأه.
 انظ����ر :مجلة املنار :املجل����د  30اجلزء الرابع ،ص ،268-266:واملجل����د  30اجلزء اخلامس،

ص ،376-362وانظ����ر :كالم الش����يخ محم����د مصطف����ى املراغي في تفس����ير املراغي ()77/27

بنحوه.
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أنه رأى هذه اآلية ،وأما ما رواه الترمذي عن جبير بن مطعم فهو ضعيف.
ً
ثانيا :الطعن في املنت:

إذن لم يسلم مما سبق إال حديث ابن مسعود؛ فهو حديث متفق عليه ،وقد

شاهد هذه اآلية بنفسه ،فكان أن طعن فيه في متنه؛ فقال:

 - 1في بعض الروايات :انشق القمر ونحن في مكة ،وفي بعضها :ونحن

في منى.

 - 2الروايات فيها اختالف؛ففيها( :رأيت القمر منشق ًا شقتني؛ شقة

على أبي قبيس وشقة على السويداء) ،ورواية( :انشق القمر فرقتني؛ فرقة فوق

اجلبل ،وفرقة دونه) ،ورواية( :رأيت القمر على اجلبل وقد انشق ،فأبصرت

اجلبل بني فرجتي القمر) ،ورواية( :فأراهم القمر شقتني حتى رأوا حراء بينهما)،

ورواية( :فانشق القمر نصفني؛ نصف ًا على الصفا ،ونصف ًا على املروة).

ثم يقول( :والقاعدة املشهورة عند العلماء في األدلة املتعارضة ،التي يتعذر

اجلمع بينها تساقطها ،ومن الدائر على ألسنتهم :تعادال فتساقطا).
ً
ثالثا :إشكال فلكي:

قال :ال يشك عاقل أن خلق السماوات وأجرامها في غاية اإلبداع ،والنظام

ال تفاوت فيه وال خلل ،وأن سنته  -تعالى  -ال تتبدل وال تتحول ،فال يصدق

تغير فيها إال بخبر قطعي ثابت.
خبر وقوع ُّ
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ً
رابعا :اإلشكال األصولي األعظم:

هكذا يصف السيد رشيد ما يورده هنا من شبهة على انشقاق القمر حيث

يقول( :وثبت باآليات احملكمة الكثيرة القطعية الـــداللة أن الكفــــار طالبـــوا
النبي  #بآية من اآليات الكونية ،التي أوتي مثلها الرسل على اإلبهام ،وأنهم

{و َما
اقترحوا عليه آيات معينة أيض ًا ،فلم يجابوا إلى طلبهم ،قال  -تعالى َ :-
َم َن َع َنا َأن ن ُّْر ِسلَ بِاآل َي ِ
ُون َوآ َت ْي َنا ث َُمو َد ال َّنا َق َة ُم ْب ِص َر ًة َفظَ ل َُموا ِب َها
ات إ َّال َأن كَ َّذ َب ِب َها ا َأل َّول َ
َو َما ُن ْر ِسلُ بِاآل َي ِ
{و َقالُوا لَن
ات إ َّال َتخْ وِ ي ًفا} [اإلسراء .]٥٩ :وقال  -سبحانه َ :-

ون ل ََك َج َّن ٌة ِّمن ن َِّخ ٍيل َو ِع َن ٍب
وعا َ )#^٩٠^#أ ْو َت ُك َ
ن ُّْؤ ِم َن ل ََك َح َّتى َتف ُْج َر َل َنا ِم َن ا َأل ْر ِض َي ْن ُب ً
الس َم َاء كَ َما َز َع ْم َت َعل َْي َنا ِك َس ًفا َأ ْو َت ْأ ِت َي
َف ُتف َِّج َر ا َأل ْن َه َار ِخال َل َها َت ْفجِ ًيرا َ )#^٩١^#أ ْو ُت ْس ِق َط َّ

الس َما ِء َولَن ن ُّْؤ ِم َن
بِال َّل ِه َوال َْـمال ِئ َك ِة َقبِي ًال َ )#^٩٢^#أ ْو َي ُك َ
ون ل ََك َب ْي ٌت ِّمن ُز ْخ ُر ٍف َأ ْو َت ْر َقى ِفي َّ
نت إ َّال َب َش ًرا َّر ُسوالً} [اإلسراء:
ِل ُر ِق ِّي َك َح َّتى ُت َن ِّز َل َعل َْي َنا ِك َت ًابا َّنق َْر ُؤ ُه قُلْ ُس ْب َح َ
ان َر ِّبي َهلْ كُ ُ

 ,]٩٣ - ٩٠فكيف ميكننا أخذ رواية أنس في الصحيحني بالقبول ،فنصدق أن
املشركني طلبوا من النبي  #آية ،فأراهم انشقاق القمر؟ وجملة القول :إنه
لو صح أن قريش ًا سألوا النبي  #آية فأجابهم إلى طلبهم ،ثم كفروا َّ
لعذبهم،

ولكنه لم ينقل أن الله  -تعالى  -عذب أحد ًا منهم عقب ذلك التكذيب).

هذا ما قاله رشيد رضا في نفي هــذه املعـجــزة ،ولكــن بقـي إشكــال وهــو:

ما الذي يقال إذن في معنى اآلية (وانشق القمر)؟ قال رشيد رضا:

(ف��إذا أن��ت راجعت لغة ال��ق��رآن في معاجمها لتفهم اآلي��ة منها دون هذه
 مجلة املنار :املجلد  ،30اجلزء اخلامس ،ص  ،365 - 363بتصرف.
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الروايات؛ وجدت في «لسان العرب» ما نصه« :والشق الصبح ،وشق الصبح

يشق شق ًا إذا طلع وفي احلديث :فلما شق الفجر أمرنا بإقامة الصالة .يقال :شق

الفجر وانشق إذا طلع» ا.هـ ،فعلى هذا يقال :انشق القمر مبعنى طلع وانتشر
نوره ،ويكون في اآلية مبعنى ظهر احلق ووضح كالقمر يشق الظالم بطلوعه ليلة

البدر).

ثم يختم حديثه في هذه املسألة بقوله(:ومن اطمأنت نفسه من املسلمني بقبول

سائر تلك الروايات على اّ
علتها ،وكان ممن يرى مخالفة النقل القطعي والعقل
أهون من مخالفة زيد وعمرو ،وصدَّ ق عقله أن تقع هذه اآلية ،وال يحدث أحد
من اخللفاء الراشدين وال غيرهم من قدماء الصحابة برؤيتها واالحتجاج بها،

فض ً
ال عن تواترها؛ فليس له أن يجعلها من عقائد املسلمني ،وينفر مستقلي

الفكر ومتبعي الدليل من املسلمني وغير املسلمني منه).

إلى هنا انتهى رشيد رضا من تقرير هذه املسألة .والذي يبدو للوهلة األولى

أن له حظ ًا من النظر ،ولكن حقيقة األمر على الضد من ذلك ،فإليك اجلواب
عن كل ما قال:

ً
أوال :طعنه في السند:

 - 1إنكاره تواتر احلديث:
لقد نص على تواتر احلديث جهابذة هذا الفن وأم��راء احلديث في القدمي

واحلديث؛ نذكر من ذلك:
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قال اإلمام ابن كثير -رحمه الله ( :-قد كان هذا في زمان رسول الله ،#

كما ورد ذلك في األحاديث املتواترة باألسانيد الصحيحة).

وق��ال الكتاني( :ق��ال التاج ابن السبكي في شرحه ملختصر ابن احلاجب

األصلي :الصحيح عندي أن انشقاق القمر متواتر ،منصوص عليه في القرآن،

م��روي في الصحيحني وغيرهما من ط��رق من حديث شعبة عن سليمان بن
مهران ،عن إبراهيم ،عن أبي معمر ،عن ابن مسعود ،ثم قال :وله طرق أخرى

شتى بحيث ال يمُ ترى في تواتره.

وقال القاضي عياض في الشفا  -بعــد ما ذكــر أن كثير ًا من اآليات املأثورة

عنه  #معلومة بالقطع  -ما نصه :أما انشقاق القمر ،فالقرآن نص بوقوعه،
وأخبر بوجوده ،وال يعدل عن ظاهر إال بدليل ،وجاء برفع احتماله صحيح

األخبار من طرق كثيرة ،فال يوهن عزمنا خـالف أخـرق منحـل عـرى الدين،

وال يلتفت إلى سخافة مبتدع يلقي الشك في قلوب ضعفاء املؤمنني ،بل نرغم
بهذا أنفه ،وننبذ بالعراء سخفه.

وفي أمالي احلافظ ابن حجر:أجمع املفسرون وأهل السير على وقوعه،

علي ،وابن مسعود ،وحذيفة ،وجبير بن مطعم،
قال :ورواه من الصحابةٌّ :

وابن عمر ،وابن عباس ،وأنس ،وغيرهم.

وقال القرطبي في املفهم :رواه العدد الكثير من الصحابة ،ونقله عنهم اجلم

الغفير من التابعني ،فمن بعدهم ا.هـ.
 تفسير القرآن العظيم (.)261/4
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وف��ي املواهب اللدنية :ج��اءت أحاديث االنشقاق في رواي��ات صحيحة

عن جماعة من الصحابة ،منهم :أنس ،وابن مسعود ،وابن عباس ،وعلي،

وحذيفة ،وجبير بن مطعم ،وابن عمر ،وغيرهم.

وقال ابن عبد البر :روى حديث انشقاق القمر جماعة كثيرة من الصحابة،

وروى ذلك عنهم أمثالهم من التابعني ،ثم نقله عنهم اجلم الغفير إلى أن انتهى

إلينا ،وتأيـَّد باآلية الكرمية .وق��ال املناوي في شرحه أللفية السير للعراقي:
تواترت بانشقاق القمر األحاديث احلسان ،كما حققه التاج السبكي وغيره).
وبنحوه قال ابن حجر.

 - 2طعنه في صحة السند:
ولو سلمنا بعدم تواتره ،فهو ال شك بصحته ،وأم��ا محاولة رشيد رضا

تضعيف السند فهي محاوالت بائسة ،ويكفي في صحته اتفاق البخاري ومسلم
على تخريجه في كتابيهما عن طريق ثالثة من الصحابة ،وتصحيح األئمة له.

وقد نقل احلافظ ابن الصالح اتفاق األمة على تلقي ما اتفق عليه الشيخان

بالقبول والصحة ،وواف��ق��ه العراقي على ذل��ك ،ونقله ع��ن جمع غفير من
األئمة.

وأما دعواه أن حديث أنس وابن عباس من قبيل مرسل الصحابي فنقول:
 نظم املتناثر في احلديث املتواتر (ص .)222
 في كتابه فتح الباري (.)222/7

 انظر :مقدمة ابن الصالح مع شرحها للعراقي (ص .)43
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ماذا في هذا؟! فمرسل الصحابي مقبول عند علماء احلديث :قال ابن الصالح:
(ثم إنا لم نعد في أنواع املرسل ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي ،مثل
ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله  #ولم يسمعوه

منه؛ ألن ذلك في حكم املوصول املسند).

وقال احلافظ العراقي( :احملدثون وإن ذكروا مراسيل الصحابة ،فإنهم لم

يختلفوا في االحتجاج بها).

ثم لو سلمنا بعدم قبول رواي��ة مرسل الصحابي ،فقد رواه اب��ن مسعود

مشاهدة ،وهو ليس مبرسل في حقه ،وكذلك رواه ورآه علي بن أبي طالب،

وحذيفة ،وجبير بن مطعم ،وابن عمر  -رضي الله عنهم أجمعني.
ً
ثانيا :طعنه في منت احلديث:

وأما تضعيفه حديث ابن مسعود املتفق عليه بسبب اضطراب ألفاظه فهو في

غاية من العجب.

فرواية (انشق القمر ونحن في مكة) ورواي��ة (ونحن في منى) ال تعارض

بينهما إذ منى من مكة ،أو أن امل��راد مبكة يعني قبل الهجرة .قال ابن حجر:
اعتِ َبا ِر ال َّت َعدُّ د إِ ْن َث َب َت،
ارة مِب ََّكة» إِ َّما بِ ْ
َ
ارة مِبِنى َو َت َ
(والجْ َ ْم ُع َبينْ َق ْول ا ِ ْبن َم ْس ُعود « َت َ
 علوم احلديث ،للحافظ أبي عمرو بن الصالح( ،ص  )75مؤسسة الكتب الثقافية ،بيروت،
الطبعة الثالثة .1995 ،وفي حاشيته كتاب «التقييد واإليضاح ملا أغلق وأطلق من مقدمة ابن
الصالح» للحافظ العراقي.
 املرجع السابق (ص .)79

 انظر :فتح الباري (.)730/6
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ان مِب ََّكة لاَ ُين ِ
نىَ ،و َم ْن َق َ
َافيه؛ لأِ َ َّن َم ْن َك َ
الَ :ك َ
َوإِ َّما بِالحْ َ ْملِ َع َلى َأ َّن ُه َك َ
ان مِبِنًى
ان مِب ِ ً
َ
نى َق َ
َك َ
«و َن ْح ُن
ال ِف َيهاَ :
ان مِب ََّكة ِم ْن َغ ْير َع ْكسَ ،و ُيؤَ ِّيد ُه أ َّن ِّ
الر َوا َية ا َّلتِي ِف َيها مِب ِ ً
«و َن ْح ُن» َوإِنمَّ َا َق َ
ال« :اِن َْش َّق ا ْل َق َمر مِب ََّكة»
الر َوا َية ا َّلتِي ِف َيها مِب ََّكة َل ْم َي ُق ْل ِف َيها َ
نى» َو ِّ
مِب ِ ً
ان َو ُه ْم مِب ََّكة َق ْبل َأ ْن ُي َه ِ
َي ْعنِيَ :أ َّن الاِ ن ِْش َقاق َك َ
اج ُروا إِ َلى المْ َ ِدينَةَ ،وبِ َه َذا َي ْندَ ِفع

َد ْع َوى الدَّ ُاو ِ
ود ّي َأ َّن َبينْ الخْ َ َب َر ْي ِن َت َضا ّد ًاَ ،وال َّل ُه َأ ْع َل ُم).

(و َقدْ َو َق َع ِع ْند ا ِ ْبن َم ْر َد َو ْي ِه َب َيان المْ ُ َراد َف َأ ْخ َر َج ُه ِم ْن َو ْجه َ
آخر َع ْن ا ِ ْبن
وقالَ :
َم ْس ُعود َق َ
ال« :اِن َْش َّق ا ْل َق َمر َع َلى َع ْهد َر ُسول ال َّله َ #و َن ْح ُن مِب ََّكة َق ْبل َأ ْن َن ِص َير
ارة إِ َلى َأ َّن َذلِ َك َو َق َع َق ْبل ا ْل ِه ْج َرة,
إِ َلى المْ َ ِدينَة» َف َوضح َأ َّن ُم َراده بِ ِذ ْك ِر َم َّكة الإْ ِ َش َ
َو َي ُجوز َأ َّن َذلِ َك َو َق َع َو ُه ْم َل ْي َلتئِ ٍذ مِبِنًى).
ورواية( :رأيت القمر على اجلبل وقد انشق ،فأبصرت اجلبل بني فرجتي

القمر) ،ورواي��ة( :فأراهم القمر شقتني حتى رأوا حراء بينهما)؛ ال تعارض

بينهما البتة ،وكذا رواية( :انشق القمر فرقتني؛ فرقة فوق اجلبل ،وفرقة دونه)

فإنها قريبة من معناهما.

فلم يبق إال ما ظاهره التعارض بني هاتني الروايتني (رأي��ت القمر منشق ًا

شقتني؛ شقة على أبي قبيس ،وشقة على السويداء) ،ورواي��ة (فانشق القمر
نصفني؛ نصف ًا على الصفا ،ونصف ًا على املروة).

وهذا ليس فيه إشكال؛ فإن نظر اإلنسان يختلف بحسب الزاوية التي ينظر
 فتح الباري (.)223/7
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منها؛ فمرة يرى القمر فوق أبي قبيس ،ثم إذا حترك رآه على الصفـــا وهكـــذا،
أو هو بحسب اختالف جهة الناظرين ،فبعضهم يراه من زاوية واآلخر يراه من

زواية أخرى.

وقال ابن حجرَ :
«ر َأ ْيت ا ْل َق َمر ُم ْن َش ّق ًا ُش َّقتَينْ ِ ؛ ُش َّقة َع َلى َأبِي ُق َب ْيس،
(ل ْف ِظ َ
الس َو ْيدَ اء بِالمْ ُ ْه َم َل ِة َوال َّت ْص ِغير َن ِ
دها
اح َية َخا ِر َجة َم َّكة ِع ْن َ
الس َو ْيدَ اء» َو ُّ
َو ُش َّقة َع َلى ُّ

«ع َلى َأبِي ُق َب ْيس» َي ْحت َِمل َأ ْن َي ُكون َرآ ُه َك َذلِ َك َو ُه َو
َج َبلَ ،و َق ْ��ول ا ِ ْبن َم ْس ُعود َ
مِبِنًىَ ،ك َأ ْن َي ُكون َع َلى َم َكان ُم ْر َت ِفع بِ َح ْي ُث َر َأى َط َرف َج َبل َأبِي ُق َب ْيسَ ،و َي ْحت َِمل
َ
نى إِ َلى َم َّكةَ ،ف َرآ ُه َك َذلِ َك
أ ْن َي ُكون ا ْل َق َمر ا ِ ْست ََم َّر ُم ْن َش ّق ًا َح َّتى َر َج َع ا ِ ْبن َم ْس ُعود ِم ْن ِم ً
َو ِف ِ
يه َب ْعدَ ،و َا َّل ِذي َي ْقت ِ
الر َوا َيات َأ َّن الاِ ن ِْش َقاق َك َ
ان ُق ْرب ُغ ُروبهَ ،و ُيؤَ ِّيد
َضيه َغالِب ِّ
الرؤْ َية إِ َلى ِج َهة الجْ َ َبلَ ،و َي ْحت َِمل َأ ْن َي ُكون الاِ ن ِْش َقاق َو َق َع َأ َّول
َذلِ َك إِ ْسن ْ
َادهم ُّ
الر َوا َيات َأ َّن َذلِ َك َك َ
ان َل ْي َلة ا ْل َبدْ رَ ،أ ْو ال َّت ْعبِير بِ َأبِي ُق َب ْيس
ُط ُلوعه؛ َفإِ َّن ِفي َب ْعض ِّ
الر َواة؛ لأِ َ َّن ا ْل َغ َرض ُث ُبوت ُرؤْ َيته ُم ْن َش ّق ًا ،إِ ْحدَ ى ِّ
الش َقتَينْ ِ َع َلى
ِم ْن تَغْ يِير َب ْعض ُّ

َج َبلَ ،والأْ ُ ْخ َ��رى َع َلى َج َبل َ
آخرَ ،ولاَ ُي َغايِر َذلِ َك َق ْول ال َّ��را ِوي الآْ َخرَ :ر َأ ْيت
نهماَ .أ ْيَ :بينْ ا ْل ِف ْر َقتَينْ ِ ؛ لأِ َ َّن ُه إِ َذا َذ َه َب ْت ِف ْر َقة َع ْن يمَ ِني الجْ َ َبلَ ،و ِف ْر َقة َع ْن
الجْ َ َبل َب ْي َ
َي َساره ِم ْث ً
آخر َك َ
نهماَ ،و َأ ّي َج َبل َ
ان ِم ْن ِج َهة يمَ ِينه َأ ْو َي َساره َصدَ َق
ال َصدَ َق َأ َّن ُه َب ْي َ
َأ َّن َها َع َل ْي ِه َأ ْيض ًا).

سَ :
(أ َّن َأ ْه َل َم َّك َة َس َأ ُلوا َر ُس َ
وفي رواية ملسلم من حديث َأ َن ٍ
ول ال َّل ِه َ #أ ْن
ُي ِر َي ُه ْم آ َي ًة َف َأ َر ُاه ْم ان ِْش َق َ
اق ا ْل َق َم ِر َم َّر َتينْ ِ ).
 فتح الباري (.)223/7
 أخرجه مسلم :كتاب صفة القيامة واجلنة والنار ،باب :انشقاق القمر ،رقم.2802:
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وهذه الرواية تقضي على جميع اإلشكاالت ،فهي تدل أن االنشقاق حصل

مرتني ،فمرة رأوه فوق جبل أبي قبس ومرة عند الصفا ،وإن كان بعض العلماء

يشكك في هذه اللفظة (مرتني) ويرى أنها (فرقتني).

ولو سلمنا التعارض التام بني هاتني اللفظتني من كل جهة؛ فهذا ال يضر في

أصل احلديث ،وأقصى ما فيه أن ابن مسعود ،أو أحد الرواة عنه كان يهم في
اسم اجلبلني ،فتارة يقول( :شقة على أبي قبيس وشقة على السويداء) ،وتارة:

(فانشق القمر نصفني؛ نصف ًا على الصفا ،ونصف ًا على املروة) ،وأما أصل احلديث

وهو الشاهد منه ،أن القمر انشق؛ فليس فيه أي اضطراب أو نسيان أو وهم.

ولو سلمنا أن هذا االضطراب يسقط االحتجاج باحلديث؛ فما القول إذن

في حديث علي ،وحذيفة ،وجبير بن مطعم ،وابن عمر  -رضي الله عنهم
أجمعني؟

ً
ثالثا :اإلشكال الفلكي:

دعواه وجوب وجود النقل القطعي على هذه احلادثة ،فنقول :قد ُو ِجدَ .

فاحلديث منقول في أصح الكتب ،بل نص العلماء على تواتره ،بل ذكره الله في

كتابه ،بل أجمع العلماء على وقوعه ،بل حتى الكفار قد ذكروه في كتبهم ممن

عاصروا احلادثة .فقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية( :إنه قد ذكر غير واحد
من املسافرين أنهم شاهدوا هيك ً
ال بالهند مكتوب ًا عليه أنه ُبني في الليلة التي انشق

 انظر :فتح الباري (.)222/7
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القمر فيها).
ويؤيد هذا ما نقله السيد رشيد رضا نفسه حيث قال( :على أن احلافظ املزي

نقل عن شيخ اإلسالم ابن تيمية أن بعض املسافرين ذكر أنه رأى في بالد الهند

بناء قدمي ًا مكتوب ًا عليه أنه ُبني ليلة انشق القمر) .ثم قال رشيد رضا( :وأذكر أنني

رأيت في بعض الكتب أو الصحف أن هذا ُرؤي في بالد الصني).

و (في مقابلة تلفزيونية لألستاذ الدكتور زغلول النجار سأله مقدم البرنامج

انشقَّ ا ْلق ََم ُر} [القمر :]١ :هل فيها إعجاز قرآني
الس َاع ُة َو َ
عن هذه اآلية؛ {ا ْق َت َر َب ِت َّ
علمي؟ فأجاب الدكتور زغلول قائ ً
ال :هذه اآلية لها معي قصة .فمنذ فترة كنت
أحاضر في جامعة كارديف ( )Cardifغرب بريطانيا ،وكان احلضور خليط ًا من

املسلمني وغير املسلمني ،وكان هناك حوار حي للغاية عن اإلعجاز العلمي في
القرآن الكرمي ،وفي أثناء هذا احلوار وقف شاب من املسلمني وقال :يا سيدي!

انشقَّ ا ْلق ََم ُر} حملة
الس َاع ُة َو َ
هل ترى في قول احلق  -تبارك وتعالى { :-ا ْق َت َر َب ِت َّ
من حملات اإلعجاز العلمي في القرآن الكرمي؟ فأجبته :ال؛ فاإلعجاز العلمي
يفسره العلم ،أما املعجزات فال يستطيع العلم أن يفسرها ،فاملعجزة أمر خارق
للعادة فال تستطيع السنن أن تفسرها ،وانشقاق القمر معجزة حدثت لرسول
الله  #تشهد له بالنبوة والرسالة ،واملعجزات احلسية شهادة صدق على من

رآها ،ولوال ورودها في كتاب الله  -تعالى  -وفي سنة رسوله  #ما كان علينا
 -نحن مسلمي هذا العصر  -أن نؤمن بها ولكننا نؤمن بها لورودها في كتاب

 البداية والنهاية ،البن كثير (.)77/6
 مجلة املنار ،املجلد  ،30اجلزء اخلامس ،ص .362
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الله  -تعالى  -وفي سنة رسوله #؛ وألن الله  -تعالى  -قادر على كل شيء،
قال:ثم ذكرت لهم الروايات الثابتة في انشقاق القمر.

يقول الدكتور زغلول :وبعد أن أمتمت حديثي وقف شاب مسلم بريطاني

عرف بنفسه وقال :أنا داود موسى بيتكوك رئيس احلزب اإلسالمي البريطاني،

ثم قال :يا سيدي! هل تسمح لي بإضافة؟ قلت له :تفضل .قال :وأنا أبحث

عن األديان  -قبل أن يسلم  -أهداني أحد الطالب املسلمني ترجمة ملعاني القرآن
الكرمي ،فشكرته عليها وأخذتها إلى البيت ،وحني فتحت هذه الترجمة كانت

أول سورة َّ
انشقَّ ا ْلق ََم ُر}
الس َاع ُة َو َ
اطلعت عليها سورة القمر ،وقرأت{ :ا ْق َت َر َب ِت َّ

فقلت :هل يعقل هذا الكالم؟! هل ميكن للقمر أن ينشق ثم يلتحم؟! وأي قوة

تستطيع عمل ذلك؟! يقول الرجل :فصدَّ تني هذه اآلية عن مواصلة القراءة،
وانشغلت بأمور احلياة ،لكن الله  -تعالى  -يعلم مدى إخالصي في البحث

عن احلقيقة ،فأجلسني ربي أمام التلفاز البريطاني ،وكان هناك حوار يدور بني
معلق بريطاني وثالثة من علماء الفضاء األمريكيني ،وكان هذا املذيع يعاتب
ه��ؤالء العلماء على اإلنفاق الشديد على رح�لات الفضاء ،في الوقت الذي

متتلئ فيه األرض مبشكالت اجل��وع والفقر وامل��رض والتخلف ،وك��ان يقول:
لو أن هذا املال أنفق على عمران األرض لكان أجدى وأنفع ،وجلس هؤالء

العلماء الثالثة يدافعون عن وجهة نظرهم ،ويقولون :إن هذه التقنية تطبق في
نواح كثيرة في احلياة ،حيث إنها تطبق في الطب والصناعة والزراعة ،فهذا املال
ٍ
ليس ما ً
ال مهدر ًا ،لكنه أعاننا على تطوير تقنيات متقدمة للغاية ..في خالل هذا
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احلوار جاء ذكر رحلة إنزال رجل على سطح القمر باعتبار أنها أكثر رحالت

الفضاء كلفة؛ فقد تكلفت أكثر من مائة ألف مليون دوالر ،فصرخ فيهم املذيع
الع َلم
البريطاني وق��الُّ :
أي سفه ه��ذا؟! مائة ألف مليون دوالر لكي تضعوا َ
الع َلم األمريكي
األمريكي على سطح القمر؟ فقالوا :ال ،لم يكن الهدف وضع َ

فوق سطح القمر ،كنا ندرس التركيب الداخلي للقمر فوجدنا حقيقة لو أنفقنا

أضعاف هذا املال إلقناع الناس بها ما صدقنا أحد ،فقال لهم :ما هذه احلقيقة؟
قالوا :هذا القمر انشق في يوم من األيام ثم التحم .قال لهم :كيف عرفتم ذلك؟

قالوا :وجدنا حزام ًا من الصخور املتحولة يقطع القمر من سطحه إلى جوفه إلى

سطحه ،فاستشرنا علماء األرض وعلماء اجليولوجيا ،فقالوا :ال ميكن أن يكون
هذا قد حدث إال إذا كان هذا القمر قد انشق ثم التحم!! يقول الرجل املسلم

«رئيس احلزب اإلسالمي البريطاني» :فقفزت من الكرسي الذي أجلس عليه

وقلت :معجزة حتدث حملمد  #قبل ألف وأربعمائة سنة يسخر الله  -تعالى -
األمــريكـــان إلنفــاق أكثــر من مائة ألف مليون دوالر إلثباتها للمسلمني؟! البد

أن يكون هذا الدين حق ًا .يقول :فعدت إلى املصحف ،وتلوت سورة القمر،
وكانت مدخ ً
ال لقبول اإلسالم دين ًا).

ولو سلمنا أنه لم يوجد النقل عند غير املسلمني؛ فإنه قد يكون بسبب اختالف

مطالع القمر ،وألنه لم يستمر ملدة طويلة ،بل للحظات ثم رجع ،فلم يره إال من
 جريدة الوطن الكويتية ،العدد ( ،)9747السبت  ،2003/3/29مقال للشيخ حامد العلي
بعنوان :روعة انتصار اإلسالم.
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استعدَّ له ورصده ،وغير ذلك من العلل التي ذكرها ابن حجر في الفتح.
يقول املباركفوري شارح الترمذي – رحمه الله :-

(ا ِ ْع َل ْم َأ َّن َأ َح ِ
يح ٌة ِفي ُث ُب ِ
وت ُم ْع ِجزَ ِة اِن ِْش َق ِ
يث ا ْل َب ِ
اد َ
اق ا ْل َق َم ِر.
يح ٌة َص ِر َ
اب َص ِح َ
َق َ
ال ا ِ ْب ُن َع ْب ِد ا ْل َب ِّرَ :قدْ َر َوى َه َذا الحْ َ ِد َ
الص َحا َب ِةَ ،و َر َوى َذلِ َك
يث َج َم َ
اع ٌة َكثِ َير ٌة ِم ْن َّ
َع ْن ُه ْم َأ ْم َثا ُل ُه ْم ِم ْن ال َّتابِ ِعنيَ ُث َّم َن َق َل ُه َع ْن ُه ْم الجْ َ ُّم ا ْل َغ ِف ُير إِ َلى َأ ْن ا ِ ْنت ََهى إِ َل ْينَاَ ،و ُيؤَ َّيدُ
َذلِ َك بِالآْ َي ِة ا ْل َك ِرمي َِة َف َل ْم َي ْبقَ لاِ ْستِ ْب َع ِ
وع ُه ُع ْذ ٌرَ ،و َقدْ َي ْط ُل ُع َع َلى َق ْو ٍم
اد َم ْن ا ِ ْست َْب َعدَ ُو ُق َ
اق َل ْم َي ُط ْل َو َل ْم َتت ََو َّف ْر الدَّ َو ِ
َق ْب َل ُط ُل ِ
ينَ ،و َأ ْيض ًا َفإِ َّن َز َم َن الاِ ن ِْش َق ِ
وع ِه َع َلى َ
اعي
آخ ِر َ
َع َلى الاِ ْعتِن ِ
َاء بِال َّن َظ ِر إِ َل ْي ِه َو َم َع َذلِ َك َف َقدْ َب َع َث َأ ْه ُل َم َّك َة إِ َلى آ َف ِ
اق َم َّك َة َي ْس َأ ُل َ
ون
الس َّف ُار َو َأ ْخ َب ُروا بِ َأ َّن ُه ْم َعا َينُوا َذلِ َكَ ،و َذلِ َك لأِ َ َّن المْ ُ َس ِ
ين ِفي
اف ِر َ
َع ْن َذلِ َكَ ،ف َجا َء ْت ُّ
ــم َذلِ َكَ ،و َق َ
ال َّل ْيلِ َغالِب ًا َي ُكو ُن َ
ــال
ون َسائِ ِر َ
ين ِفي َض ْو ِء ا ْل َق َم ِرَ ،ولاَ َي ْخ َفــى َع َل ْي ِه ْ
اج ِفي َم َعانِي ا ْل ُق ْر ِ
َأ ُبو إِ ْس َح َ
آنَ :أن َْك َر َب ْع ُ
ض المْ ُ ْبت َِد َع ِة المْ ُ َو ِاف ِقنيَ لمِ ُ َخالِ ِفي المْ ِ َّل ِة
اق َّ
الز َّج ُ

وق لِ َّل ِه َي ْف َع ُل ِف ِ
ار لِ ْل َعقْلِ ِف ِ
اِن ِْش َق َ
يه؛ لأِ َ َّن ا ْل َق َم َر َم ْخ ُل ٌ
يه َما َي َش ُاء،
اق ا ْل َق َم ِرَ ،ولاَ إِن َْك َ
ث َو ُي ْفنِ ِ
َك َما ُي َك ِّو ُر ُه َي ْو َم ا ْل َب ْع ِ
يهَ ،و َأ َّما َق ْو ُل َب ْع ِض ِه ْمَ :ل ْو َو َق َع لجَ َ ا َء ُمت ََواتِر ًا َو ْ
اشت ََر َك

َص بِ َها َأ ْه ُل َم َّك َةَ ،ف َج َوا ُب ُهَ :أ َّن َذلِ َك َو َق َع َل ْي ً
َأ ْه ُل الأْ َ ْر ِ
ال
ض ِفي َم ْع ِر َفتِ ِهَ ،ولمَ َا ا ِ ْخت َّ
الس َما َء إِلاَّ ال َّن ِ
اب ُمغْ َل َق ٌةَ ،و َق َّل َم ْن ُي َر ِ
َو َأ ْك َث ُر ال َّن ِ
اد َرَ ،و َقدْ
اس نِ َي ٌامَ ،والأْ َ َ ْب��و ُ
اصدُ َّ

ف ا ْل َق َم ُر َو َت ْبدُ َو ا ْل َك َو ِ
اهدَ ِة ِفي ا ْل َعا َد ِة َأ ْن َي ْن َك ِش َ
اك ُب ا ْل ِع َظ ُام َو َغ ْي ُر َذلِ َك
َي َق ُع بِالمْ ُ َش َ
ِفي ال َّل ْيلِ َولاَ ُي َش ِ
اهدُ َها إِلاَّ الآْ َح ُادَ ،ف َك َذلِ َك الاِ ن ِْش َق ُ
اق َك َ
ان آ َي ًة َو َق َع ْت ِفي ال َّل ْيلِ
ون ا ْل َق َم ُر َل ْي َلتَئِ ٍذ َك َ
لِ َق ْو ٍم َس َأ ُلوا َوا ْقت ََر ُحوا َف َل ْم َيت ََأ َّه ْب َغ ْي ُر ُه ْم َل َهاَ ،و ُي ْحت ََم ُل َأ ْن َي ُك َ
ان
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ض َأ ْهلِ الآْ َف ِ
ضَ ،ك َما َي ْظ َه ُر ا ْل ُك ُس ُ
اق ُد َ
ون َب ْع ٍ
ض المْ َنَا ِز ِل ا َّلتِي َت ْظ َه ُر لِ َب ْع ِ
ِفي َب ْع ِ
وف
ون َق ْو ٍمَ .و َق َ
ال الخْ َ َّطابِ ُّي :اِن ِْش َق ُ
لِ َق ْو ٍم ُد َ
يم ٌة لاَ َي َك ُاد َي ْع ِد ُل َها َش ْي ٌء ِم ْن
اق ا ْل َق َم ِر آ َي ٌة َع ِظ َ
الس َم ِ
ات الأْ َ ْنبِ َي ِ
اءَ ،و َذلِ َك َأ َّن ُه َظ َه َر ِفي َم َل ُك ِ
آ َي ِ
اع َما ِفي
اء َخا ِرج ًا ِم ْن ُج ْم َل ِة ِط َب ِ
وت َّ
س ممِ َّا ُي ْط َم ُع ِفي ا ْل ُو ُص ِ
ب ِم ْن َّ
َه َذا ا ْل َع َال ِم المْ ُ َر َّك ِ
ول إِ َل ْي ِه بِ ِحي َل ٍةَ ،ف ِل َذلِ َك
الط َبائِ ِعَ ،ف َل ْي َ
ان بِ ِه َأ ْظ َه َرَ ،و َقدْ َأن َْك َر َذلِ َك َب ْع ُض ُه ْمَ ،ف َق َ
ار ا ْل ُب ْر َه ُ
جز
الَ :ل ْو َو َق َع َذلِ َك َل ْم َي ْ
َص َ
َأ ْن َي ْخ َفى َأ ْم ُر ُه َع َلى َع َو ِّام ال َّن ِ
اس
س َو ُم َش َ
اس؛ لأِ َ َّن ُه َأ ْم ٌر َصدَ َر َع ْن ِح ٍّ
اهدَ ٍةَ ،فال َّن ُ

يه ُش َر َك ُاء َوالدَّ َو ِ
ِف ِ
يبَ ،و َنقْــلِ َما َل ْم ُي ْع َهــدْ َف َل ْو َك َ
اعي ُمت ََو ِّف َر ٌة َع َلى ُرؤْ َي ِة ُك ِّل َغ ِر ٍ
ان
لِ َذلِ َك َأ ْص ٌل لخَ ُ ِّلدَ ِفي ُك ُت ِ
يم؛ إِ ْذ لاَ َي ُج ُ
وز إِ ْط َبا ُق ُه ْم َع َلى
ب َأ ْهلِ ال َّت ْسيِي ِر َوال َّت ْن ِج ِ
اب َع ْن َذلِ َك َأ َّن َه ِذ ِه ا ْل ِق َّص َة
َت ْر ِك ِه َوإِ ْغ َفالِ ِه َم َع َجلاَ َل ِة َش ْأنِ ِه َو ُو ُض ِ
وح َأ ْم ِر ِهَ ،والجْ َ َو ُ
اص ِم ْن ال َّن ِ
اس َف َو َق َع
َخ َر َج ْت َع ْن َب ِق َّي ِة الأْ ُ ُمو ِر ا َّلتِي َذ َك ُر َ
وها ،لأِ َ َّن ُه َش ْي ٌء َط َل ُبه َخ ٌّ
اس ِف ِ
َل ْي ً
ان َل ُه بِال َّن َها ِرَ ،و ِم ْن َش ْأ ِن ال َّل ْيلِ َأ ْن َي ُك َ
ال؛ لأِ َ َّن ا ْل َق َم َر لاَ ُس ْل َط َ
ون َأ ْك َث ُر ال َّن ِ
يه
ان ُي ْحت ََم ُل َأ َّن ُه َك َ
ان َي ْق َظ َ
الص ْح َر ِاء ِم ْن ُه ْم إِ َذا َك َ
ان
نِ َيام ًا َو ُم ْست َِكنِّنيَ بِالأْ َ ْبنِ َي ِةَ ،وا ْل َبا ِر ُز بِ َّ
ال َف َما ُي ْل ِه ِ
ِفي َذلِ َك ا ْل َو ْق ِ
ت َمشْ ُغو ً
يه ِم ْن َس َم ٍر َو َغ ْي ِر ِهَ ،و ِم ْن المْ ُ ْست َْب َع ِد َأ ْن َي ْق ِصدُ وا إِ َلى
َم َر ِ
ين إِ َل ْي ِه لاَ َيغْ ُف ُل َ
ون َع ْن ُهَ ،ف َقدْ َي ُج ُ
وز َأ َّن ُه َو َق َع َو َل ْم َيشْ ُع ْر بِ ِه
اص ِد َم ْر َك ِز ا ْل َق َم ِر َناظ ِر َ
وع ُهَ ،و َل َع َّل َذلِ َك إِنمَّ َا َك َ
َأ ْك َث ُر ال َّن ِ
ان
اسَ ،وإِنمَّ َا َرآ ُه َم ْن َت َصدَّ ى لِ ُرؤْ َيتِ ِه ممِ َّْن ا ِ ْقت ََر َح ُو ُق َ
ــي ُمدْ َر ُك ا ْل َب َص ِرَ .و َق َ
الرا ِز ُّي ِفي َت ْف ِسي ِر ِه ا ْل َكبِي ِر َ -ب ْعــدَ َما
ال َّ
ِفي َقدْ ِر ال َّل ْح َظ ِة ا َّلتِي ِه َ

َأ ْث َب َت َه ِذ ِه المْ ُ ْع ِجزَ َة َ -ما َل ْف ُظ ُــهَ :و َأ َّمـــا المْ ُــــؤَ ِّر ُخ َ
ـــوا ِر َ
يخ ِفي
ـــــر ُكــــو ُه؛ لأِ َ َّن ال َّت َ
ون َت َ
َأ ْك َث ِر الأْ َ ْم ِر َي ْست َْع ِم ُل َها المْ ُن َِّج ُم َو ُه َو لمَ َّا َو َق َع الأْ َ ْم ُر َقا ُلوا بِ َأ َّن ُه ِمث ُْل ُخ ُس ِ
وف ا ْل َق َم ِر،
َو ُظ ُهو ِر َشي ٍء ِفي الجْ َ ِّو َع َلى َش ْكلِ نِ ْص ِ
ف ا ْل َق َم ِر ِفي َم ْو ِض ٍع َ
آخ َر َفت ََر ُكوا ِح َكا َيت َُه
ْ
ت َل ُهَ ،وإِ ْم َكا ُن ُه لاَ ُي َش ُّك ِف ِ
ِفي َت َوا ِر ِ
آن َأ َد ُّل َدلِيلٍ َ ،و َأ ْق َوى ُم ْثبِ ٍ
يخ ِه ْمَ .وا ْل ُق ْر ُ
يهَ ،و َقدْ
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اد ُق َف َي ِج ُب ا ِ ْعتِ َق ُاد ُو ُق ِ
الص ِ
َاع الخْ َ ْر ِق َوالاِ ْلتِئَا ِم َح ِد ُ
وع ُهَ .و َح ِد ُ
يث
يث ا ِ ْمتِن ِ
َأ ْخ َب َر َع ْن ُه َّ
الس َم َو ِ
اتَ ،و َذ َك ْر َنا ُه ِم َرار ًا َفلاَ
ال ِّلئَا ِمَ .و َقدْ َث َب َت َج َو ُاز الخْ َ ْر ِق َوال َّت ْخ ِر ِ
يب َع َلى َّ
ُن ِعيدُ ُه).

ً
رابعا :اإلشكال األصولي:

فالرد على هذا اإلشكال باملنع والتسليم:
أ  -أما املنع؛ فنمنع أن هذه اآلية جاءت بعد سؤال املشركني؛ قال ابن حجر

– رحمه الله ( :-ولم أر في شيء من طرقه أن ذلك كان عقب سؤال املشركني
إال في حديث أنس) ،وأنس  -رضي الله عنه  -لم يعاصر القصة بشهادة رشيد

رضا .ولو سلمنا أنه كان بعد سؤال املشركني ،فنمنع أنه لم يأتهم العذاب ،فقد
أخذهم الله بالسنني حتى أكلوا امليتات ،فقد ذكر ابن مسعود :أن قريش ًا َأ َخ َذت ُْه ْم
َسن ٌَة َح َّص ْت ُك َّل َش ْي ٍءَ ،ح َّتى َأ َك ُلوا الجْ ُ ُلو َد َوالمْ َ ْي َت َة َوالجْ ِ َي َ
فَ ،و َي ْن ُظ َر َأ َحدُ ُه ْم إِ َلى
الس َم ِ
ان َف َق َ
وعَ ،ف َأ َتا ُه َأ ُبو ُس ْف َي َ
اء َف َي َرى الدُّ َخ َ
اع ِة
الَ :يا ُم َح َّمدُ إِ َّن َك َت ْأ ُم ُر بِ َط َ
ان ِم ْن الجْ ُ ِ
َّ

الر ِح ِمَ ،وإِ َّن َق ْو َم َك َقدْ َه َل ُكوا َفا ْد ُع ال َّل َه َل ُه ْم .ف َق َ
ال ال َّل ُه َ -ت َعا َلى :-
ال َّل ِه َوبِ ِص َل ِة َّ
ون
الس َم ُاء ب ُِد َخ ٍان ُّمب ٍِني} [الدخان ]١٠ :إِ َلى َق ْولِ ِه {إن َُّك ْم َعا ِئ ُد َ
{ف َْار َت ِق ْب َي ْو َم َت ْأ ِتي َّ
ون} [الدخانَ ،]١٦ - ١٥ :فا ْل َب ْط َش ُة َي ْو َم
َ )#^١٥^#ي ْو َم َن ْب ِط ُش ال َْبطْ َش َة ال ُْك ْب َرى إنَّا ُمن َت ِق ُم َ
َبدْ ٍرَ ،و َقدْ َم َض ْت الدُّ َخ ُ
الرو ِم).
ان َوا ْل َب ْط َش ُة َوال ِّلزَ ُام َوآ َي ُة ُّ
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وعذبهم أيض ًا في غزوة بدر بقتل سبعني َ
َّ
وأ ْسر سبعني ،وهي البطشة كما في

حديث ابن مسعود  -رضي الله عنه.

وفي غزوة األحزاب بالريح الباردة التي أكفأت قدورهم ،وقلعت خيامهم،

وردتهم مغلوبني ،مدحورين مهزومني ،كما في سورة األحزاب.
َّ

وج ِّردوا من ملكهم ملكة ،وكانت خامتة طغيانهم،
وفي فتح مكة حني ُهزموا ُ

ونهاية عزهم وشرفهم ،فكل هذا من العذاب.

ب  -أما التسليم؛ فيتضح من النقاط التالية:
 -1لو سلمنا أنهم لم َّ
يعذبوا؛ فإمنا كان ذلك لعلة ،وهي وجود النبي #

ان ال َّل ُه
نت ِفيهِ ْم َو َما كَ َ
{و َما كَ َ
ان ال َّل ُه ِل ُي َع ِّذ َب ُه ْم َو َأ َ
بني أظهرهم ،كما قال  -تعالى َ :-
ون} [األنفال.]٣٣ :
ُم َع ِّذ َب ُه ْم َو ُه ْم َي ْس َت ْغ ِف ُر َ
 - 2وأجاب اخلطابي عن هذا بجواب آخر؛ فقال ما ملخصه :إن الذين

سألوا هذه اآلية ليسوا كل أهل مكة ،بل هم أعداد قليلة ،فهذه اآلية لم يجمع

لها الناس في صعيد واحد ،كما حصل مع موسى  -عليه السالم  -بل هي حادثة

عابرة.

 - 3ومن أسباب تخلف العذاب أن النبي  #هو آخر األنبياء ،وأمته هي

آخر األمم ،كما قال « : #نحن اآلخرون األولون يوم القيامة»  .فلو أهلكها
 انظر :فتح الباري ( )225/7بتصرف وترتيب.
 متفق عليه عن أبي هريرة؛ البخاري :كتاب اجلمعة ،باب :فرض اجلمعة ،رقم.836:
ومسلم :كتاب اجلمعة ،باب :هداية هذه األمة ليوم اجلمعة ،رقم ،855:واللفظ ملسلم.
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الله  -تعالى  -ملا بقي أحد يعبد الله  -تعالى  -وتذهب كثير من السنن الكونية

مثل :سنة االختالف ،وسنة املدافعة ،وغيرها.

بسن ٍَة عامة؛
 - 4ومن األسباب أيض ًا أن النبي  #دعا ربه أن ال يهلك أمته َ
ان َق َ
ال :قال َر ُس ُ
كما جاء َع ْن َث ْو َب َ
ول ال َّل ِه «: #إِ َّن ال َّل َه َز َوى لِي الأْ َ ْر َ
ض َف َر َأ ْي ُت
يت ا ْل َكنْزَ ْي ِن
َم َشا ِر َق َها َو َم َغا ِر َب َهاَ ،وإِ َّن ُأ َّمتِي َس َي ْب ُلغُ ُم ْل ُك َها َما ُز ِو َي لِي ِم ْن َهاَ ،و ُأ ْع ِط ُ
َـــة َع َّام ٍ
ضَ ،وإِ ِّني َس َأ ْل ُت َر ِّبي لأِ ُ َّمتِي َأ ْن لاَ ُي ْه ِل َك َها بِ َسن ٍ
الأْ َ ْح َم َر َوالأْ َ ْب َي َ
ــةَ ،و َأ ْن

يح َب ْي َضت َُه ْمَ ،وإِ َّن َر ِّبي َق َ
ــال:
لاَ ُي َس ِّل َط َع َل ْي ِه ْم َعدُ ّو ًا ِم ْن ِس َوى َأن ُْف ِس ِه ْمَ ،ف َي ْس َتبِ َ
َيا ُم َح َّمدُ إِ ِّني إِ َذا َق َض ْي ُت َق َضا ًء َفإِ َّن ُه لاَ ُي َر ُّدَ ،وإِ ِّني َأ ْع َط ْي ُت َك لأِ ُ َّمتِ َك َأ ْن لاَ ُأ ْه ِل َك ُه ْم
يح َب ْي َضت َُه ْمَ ،و َل ْو
بِ َسن ٍَة َع َّام ٍةَ ،و َأ ْن لاَ ُأ َس ِّل َط َع َل ْي ِه ْم َعدُ ّو ًا ِم ْن ِس َوى َأن ُْف ِس ِه ْمَ ،ي ْس َتبِ ُ
اجت ََم َع َع َل ْي ِه ْم َم ْن بِ َأ ْق َطا ِر َها َح َّتى َي ُك َ
ون َب ْع ُض ُه ْم ُي ْه ِل ُك َب ْعض ًاَ ،و َي ْسبِي َب ْع ُض ُه ْم
ْ

َب ْعض ًا».

 - 5هذه اآلية تختلف عن آيات األمم السابقة ،فهي ليست آية النبي #

الكبرى  -كما هي احلال في نبي الله صالح عليه السالم مث ً
ال  -بل كانت آية

عارضة سأله بعض أهل مكة ،فمن حرص النبي  #على هداية قومه سأل الله

أن يحقق له هذه اآلية ،فاستجاب الله  -تعالى  -لنبيه وحبيبه ،ليس ألجلهم

ولكن ألجل نبيه.

وذلك ألن منهج القرآن عند سؤال الكفار آية أن يرجعهم إلى أمرين؛ إما
 أخرج����ه مس����لم :كت����اب الف��ت�ن وأش����راط الس����اعة ،ب����اب :ه��ل�اك هذه األم����ة بعضه����م ببعض،
رقم.2889:
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اآليات الشرعية (القرآن) أو اآليات الكونية (مخلوقات الله)؛ فمن الرد إلى

ات ِّمن َّر ِّب ِه قُلْ مَّ َ
ات
{و َقالُوا ل َْوال ُأ ِنز َل َعل َْي ِه آ َي ٌ
إنا اآل َي ُ
اآليات الشرعية قوله  -تعالى َ :-
ِع َند ال َّل ِه َو مَّ َ
اب ُي ْتلَى َعل َْيهِ ْم َّإن ِفي
ني َ )#^٥٠^#أ َو ل َْم َي ْك ِفهِ ْم َأنَّا َأن َز ْل َنا َعل َْي َك ال ِْك َت َ
إنا َأ َنا َن ِذ ٌير ُّم ِب ٌ
ون} [العنكبوت.]٥١ - ٥٠ :
َذ ِل َك ل ََر ْح َم ًة َو ِذ ْك َرى ِلق َْو ٍم ُي ْؤ ِم ُن َ

{و َقالُوا ل َْوال ُن ِّز َل َعل َْي ِه آ َي ٌة ِّمن
ومن الرد إلى اآليات الكونية قوله  -تعالى َ :-

ون َ )#^٣٧^#و َما ِمن َدا َّبةٍ ِفي
َّر ِّب ِه قُلْ َّإن ال َّل َه َق ِاد ٌر َعلَى َأن ُي َن ِّز َل آ َي ًة َول َِك َّن َأ ْك َث َر ُه ْم ال َي ْعل َُم َ

اح ْي ِه إ َّال ُأ مَ ٌم َأ ْم َثال ُُكم َّما َف َّر ْط َنا ِفي ال ِْك َت ِ
اب ِمن شَ ْيءٍ ث َُّم إلَى َر ِّبهِ ْم
ا َأل ْر ِض َوال َطا ِئ ٍر َي ِط ُير ب َِج َن َ
ون} [األنعام.]٣٨ - ٣٧ :
ُي ْح َش ُر َ

الس َم َو ِ
ون َعل َْي َها َو ُه ْم َع ْن َها
ات َوا َأل ْر ِض مَيُ ُّر َ
{وكَ َأ ِّين ِّم ْن آ َيةٍ ِفي َّ
وقال  -تعالى َ :-

الس َم َو ِ
ون} [يوسف ،]١٠٥ :وقال  -تعالى َ { :-أ َول َْم َينظُ ُروا ِفي َمل َُك ِ
ات
ُم ْع ِر ُض َ
وت َّ

يث َب ْع َد ُه
ون َق ِد ا ْق َت َر َب َأ َج ُل ُه ْم َف ِب َأ ِّي َح ِد ٍ
َوا َأل ْر ِض َو َما َخل ََق ال َّل ُه ِمن شَ ْيءٍ َو َأنْ َع َسى َأن َي ُك َ
ون} [األعراف.]١٨٥ :
ُي ْؤ ِم ُن َ
وأغلب آيات سورة األنعام من هذا الباب؛ كقوله  -سبحانه َّ :-
{إن ال َّل َه
ْـح ِّي َذ ِل ُك ُم ال َّل ُه َف َأنَّى
ْـح َّي ِم َن ال َْـم ِّي ِت َو ُمخْ ِر ُج ال َْـم ِّي ِت ِم َن ال َ
ْـح ِّب َوال َّن َوى ُيخْ ِر ُج ال َ
فَا ِل ُق ال َ

اح َو َج َعلَ ال َّليلَ َس َك ًنا َو َّ
الش ْم َس َوا ْلق ََم َر ُح ْس َبا ًنا َذ ِل َك َتق ِْد ُير
ُت ْؤف َُك َ
ون  )#^٩٥^#فَا ِل ُق ْ
اإلص َب ِ
 انظر :آيات الله في الكون ،د.عبد الله شحاته (ص  ،)3مكتبة نهضة مصر للطباعة والنشر،
الطبعة األولى ،2002 ،وهذه الطبعة هي األولى لهذه الدار وإال فإن الكتاب قد طبع قبل ذلك
في غيرها.
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يم َ )#^٩٦^#و ُه َو ا َّل ِذي َج َعلَ ل َُك ُم ال ُّن ُجو َم ِل َت ْه َت ُدوا ِب َها ِفي ظُ ل َُم ِ
ات ال َْب ِّر َوال َْب ْح ِر َق ْد
ا ْل َع ِز ِيز ا ْل َع ِل ِ
ف ََّص ْل َنا اآل َي ِ
نش َأكُ م ِّمن َّنف ٍْس َو ِاح َدةٍ ف َُم ْس َت َق ٌّر َو ُم ْس َت ْو َد ٌع
ات ِلق َْو ٍم َي ْعل َُم َ
ون َ )#^٩٧^#و ُه َو ا َّل ِذي َأ َ

َق ْد ف ََّص ْل َنا اآل َي ِ
ون} [األنعام.]٩٨ - ٩٥ :
ات ِلق َْو ٍم َي ْف َق ُه َ

{و َأ ْق َس ُموا بِال َّل ِه َج ْه َد
وتستمر اآليات في هذا النحو إلى أن قال  -سبحانه َ :-
ن ِب َها قُلْ مَّ َ
َأ مْ َيا ِنهِ ْم َل ِئن َج َاء ْت ُه ْم آ َي ٌة َّل ُي ْؤ ِم نُ َّ
ات ِع َند ال َّل ِه َو َما ُي ْش ِع ُركُ ْم َأ َّن َها إذَا َج َاء ْت ال
إنا اآل َي ُ

{ول َْو َأ َّن َنا َن َّز ْل َنا إل َْيهِ ُم ال َْـمال ِئ َك َة َوكَ َّل َم ُه ُم
ُي ْؤ ِم ُن َ
ون} [األنعام .]١٠٩ :ثم قال بعد ذلكَ :
ال َْـم ْو َتى َو َح َش ْر َنا َعل َْيهِ ْم كُ َّل شَ ْيءٍ ُق ُب ًال َّما كَ ا ُنوا ِل ُي ْؤ ِم ُنوا إ َّال َأن َي َش َاء ال َّل ُه َول َِك َّن َأ ْك َث َر ُه ْم
ُون} [األنعام.]١١١ :
َي ْج َهل َ

وذل��ك أن من لم يؤمن بسبب هذين األمرين -اآلي��ات الشرعية واآلي��ات

{ول َْو َأ َّن َنا َن َّز ْل َنا إل َْيهِ ُم
الكونية  -فلن يؤمن أب��د ًا ،فهذا معنى قوله  -تعالى َ :-
ال َْـمال ِئ َك َة َوكَ َّل َم ُه ُم ال َْـم ْو َتى َو َح َش ْر َنا َعل َْيهِ ْم كُ َّل شَ ْيءٍ ُق ُب ًال َّما كَ ا ُنوا ِل ُي ْؤ ِم ُنوا إ َّال َأن َي َش َاء
ُون} [األنعام.]١١١ :
ال َّل ُه َول َِك َّن َأ ْك َث َر ُه ْم َي ْج َهل َ

{و ِم ْن ُهم َّمن َي ْس َت ِم ُع إل َْي َك َو َج َع ْل َنا
وقال  -سبحانه  -مؤكد ًا على هذه احلقيقةَ :

َعلَى ُقلُو ِبهِ ْم َأ ِك َّن ًة َأن َي ْف َق ُهو ُه َو ِفي آذَا ِنهِ ْم َو ْق ًرا َوإن َي َر ْوا كُ َّل آ َيةٍ َّال ُي ْؤ ِم ُنوا ِب َها َح َّتى إذَا

َج ُاء َ
وك ُي َج ِادلُو َن َك َيق ُ
ني} [األنعام،]٢٥ :
ين كَ ف َُروا إنْ َهذَ ا إ َّال َأ َس ِاط ُير ا َأل َّو ِل َ
ُول ا َّل ِذ َ
فهو يستمــع للقرآن  -وهو اآليـــات الشــــرعية  -ويرى كـــل آية – وهي اآليات
الكونية  -ومع هذا يقول أساطير األولني.

 يعني :وأنت تتلو القرآن .انظر :تفسير اجلاللني (ص  ،)165دار املعرفة ،بيروت ،الطبعة
الرابعة.1991 ،
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ويقول  -تعالى َّ :-
ون َ )#^٩٦^#ول َْو
ين َح َّق ْت َعل َْيهِ ْم كَ ِل َم ُت َر ِّب َك ال ُي ْؤ ِم ُن َ
{إن ا َّل ِذ َ
يم} [يونس.]٩٧ - ٩٦ :
َج َاء ْت ُه ْم كُ ُّل آ َيةٍ َح َّتى َي َر ُوا ا ْل َعذَ َ
اب ا َأل ِل َ
ْـح ِّق
ين َي َت َك َّب ُر َ
ون ِفي ا َأل ْر ِض ِب َغ ْي ِر ال َ
ويقول  -تعالى َ :-
{س َأ ْص ِر ُف َع ْن آ َيا ِت َي ا َّل ِذ َ
الرشْ ِد ال َي َّت ِخذُ و ُه َسبِي ًال َوإن َي َر ْوا َسبِيلَ
َوإن َي َر ْوا كُ َّل آ َيةٍ َّال ُي ْؤ ِم ُنوا ِب َها َوإن َي َر ْوا َسبِيلَ ُّ

ني} [األعراف.]١٤٦ :
ا ْل َغ ِّي َي َّت ِخذُ و ُه َسبِي ًال َذ ِل َك ِب َأ َّن ُه ْم كَ َّذ ُبوا بِآ َيا ِت َنا َوكَ ا ُنوا َع ْن َها غَ ا ِف ِل َ

يعني :سبـــب ذلـــك أنهم كانوا يكذبون بآيــات الله الكـــونية والشـــرعية ،فالله
 -سبحانه  -يعلم أن هذه اآلية  -انشقاق القمر  -لن تؤثر فيهم ،ولكن استجابة

لنبيه حتى يرى بعينه هذه احلقيقة ،فينتقل من علم اليقني إلى حق اليقني ،لذلك
لم يسأل النبي  #ربه آية أخرى.

 - 6هذه اآلية لم تكن مشروطة بالعذاب ،كما حصل من عيسى عندما سأل

ربه أن ينـزل على قومه مائدة من السماء ،فقال الله  -تعالى { :-إ ِنّي ُم َن ِّز ُل َها
َعل َْي ُك ْم ف ََمن َي ْكف ُْر َب ْع ُد ِم ُ
ني} [املائدة:
نك ْم فَإ ِنّي ُأ َع ِّذ ُب ُه َعذَ ًابا َّال ُأ َع ِّذ ُب ُه َأ َح ًدا ِّم َن ا ْل َعالمَ ِ َ

.]١١٥

وعلى هذا تكون أمة نبينا محمد  #مستثناة من هذا احلكم.

 انظر:اإلعجاز العلمي في القرآن ،لسيد اجلميلي (ص  ،)10دار مكتبة الهالل ،بيروت ،الطبعة
الثانية .1992 ،وآيات الله في الكون ،د.عبد الله شحاته (ص .)14-7
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ً
خامسا :نزيد على ذلك أنه قد مت إجماع العلماء على وقوعه:

قال ابن كثير في تفسيره( :وهذا أمر متفق عليه بني العلماء؛ أي :انشقاق

القمر ،قد وقع في زمان النبي  ،#وأنه كان إحدى املعجزات الباهرات).

وقال في البداية والنهاية( :وقد اتفق العلماء مع بقية األئمة على أن انشقاق

القمر كان في عهد الرسول  ،#وقد وردت األحاديث بذلك من طرق تفيد

القطع عند األمة) .ثم ساق األحاديث الواردة في ذلك ،وقرر بعدها (فهذه
طرق عن هؤالء اجلماعة من الصحابة ،وشهرة هذا األمر تغني عن إسناده مع

وروده في الكتاب العزيز).

وفي نظم السيرة ألبي الفضل العراقي:
فصار فرقتني فرقة علت

وفرقة للطود منه نزلت

وذاك مرتـني باإلجماع والنص والتواتر السماعي.
(وقال احلافظ ابن حجر:أجمع املفسرون وأهل السير على وقوعه).
 تفسير القرآن العظيم (.)261/4
 البداية والنهاية (.)74/6
 املرجع السابق (.)77/6

 قال تلميذه احلافظ ابن حجر في فتح الباري ( )225/7ما ملخصه :وأظن قوله باإلجماع يتعلق
بانشق ال مبرتني ،فإني ال أعلم من جزم من علماء احلديث بتعدد االنشقاق في زمنه  ،#وفي
املواهب لعل قائل مرتني أراد به فرقتني ،وهذا الذي ال يتجه غيره جمع ًا بني الروايات).
 نظم املتناثر للكتاني (ص .)223
 املرجع السابق.
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وأم��ا ق��ول رشيد رض��ا – فيما نقلناه عنه حتت عنوان اإلشكال األصولي

األعظم ( :-فليس له أن يجعلهــا مــن عقائــد املسلمــني)؛ فهــذا كالم غــريب؛

نــص الله  -تعالى  -عليها في
إذ كــيف ال تكون من عقائد املسلمـــني ،وقــد َّ
كتابه ،وتواترت سنة النبي  #في ذكرها وتتابع علماء املسلمني على جعلها من
عقائد املسلمني ،وذكرها في دالئل النبوة ،كما فعل البيهقي وأبو نعيم ،وكل

من تكلم عن دالئل النبوة ذكر فيها هذه اآلية؟

ثم لو سلم لرشيد رضا كل ما تقدم ،وأن هذه املعجزة غير ثابتة ،فماذا يقول

ْـح َرا ِم إلَى
{س ْب َح َ
ان ا َّل ِذي َأ ْس َرى ِب َع ْب ِد ِه ل َْي ًال ِّم َن ال َْـم ْسجِ ِد ال َ
في قوله  -تعالى ُ :-
ال َْـم ْسجِ ِد ا َأل ْق َصا ا َّل ِذي َب َار ْك َنا َح ْو َل ُه ِل ُن ِر َي ُه ِم ْن آ َيا ِت َنا[ }...اإلسراء]١ :؟ هل ُينكر أيض ًا

حادثة اإلسراء واملعراج؟ وهل ينكر حادثة الفيل؟ وكلها ثابتة في القرآن.

ونحن نسأل من أنكر معجزات النبي  :#هل هو ينكر مبدأ املعجزات،

وأن��ه ال يوجد شيء اسمه خرق ع��ادة ،أم أنه ينكر آح��اد هذه املعجزات التي

حصلت للنبي #؟

إن كان ينكر آحاد هذه املعجزات مع إميانه مببدأ املعجزات – كما هي احلال عند

معظم املستشرقني واملعاصرين  -قلنا له :مبا أنك تؤمن بإمكان وقوع املعجزات
فليس لك حق أن تتخير منها ما تشاء فتقبله وترد منها ما تشاء ،بل الذي يخرق

العادة هو الله  -تعالى ،والله يفعل ما يشاء ال معقب حلكمه ،فإذا ثبت النقل
فهذا ٍ
كاف في إثبات صحتها ،وكون العقل ال يقبلها هذا أمر ال بد منه؛ إذ إن
 وقد تقدم اإلحالة إلى هذه الكتب في أول املبحث.
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صفة املعجزة أنها حتير العقول وتخرق العادات.
وأم��ا إن كان يرفض مبدأ املعجزة بالكلية؛ قلنا له :إنك بهذا الرفض قد
أنكرت نبوة جميع الرسل والنبيني؛ إذ إن الرسل واألنبياء إمنا ِّ
يدللون على صحة
قولهم بخرق العادة لهم ،التي ال يخرقها الله  -تعالى  -إال لصادق ،وبهذا

تسلم لهم اجلموع وتنقاد ،فإنكار املعجزات كلها كفر باألنبياء ،وتكذيب لله

 -تعالى ،وإحلاد في جميع األديان.

وبهذا ال يبقى للمنكر أي حجة في إنكار وقوع هذه احلادثة.
أرأيت كيف فتح بعض املعاصرين الباب للطاعنني؟! عفا الله عنهم وغفر

لهم.

املراجع
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 البشارات العجاب في صحف أهل الكتاب؛  99دلي ًال على وجود النبي

املبشر به في ال��ت��وراة واإلجن��ي��ل ،د .ص�لاح صالح ال��راش��د ،دار اب��ن ح��زم في

بيروت ،ط.1998 ،1

 -البشارة بنبي اإلسالم في التوراة واإلجنيل ،د.أحمد حجازي السقا ،دار

اجليل في بيروت ،ط.1989 ،1

 -سنن ابن ماجه ،دار إحياء التراث العربي ،مصر ،حتقيق :محمد فؤاد

عبد الباقي.

 سنن أبي داود ،املكتبة العصرية ،بيروت. سنن الترمذي ،دار الفكر ،1983 ،حتقيق :الشيخ أحمد شاكر. -سنن ال��دارم��ي ،حتقيق زمرلي ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،الطبعة

األولى.1407 ،

 سنن النسائي ،دار البشائر ،بيروت ،حتقيق :عبدالفتاح أبو غدة. -صحيح البخاري ،حتقيق :الدكتور مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثير،

اليمامة.1987 ،

 -صحيح مسلم ،حتقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي،

مصر.1972 ،
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 -لسان ال��ع��رب ،اب��ن منظور اإلف��ري��ق��ي ،دار ص���ادر ،ب��ي��روت ،الطبعة

األولى.

 -م��اذا تقول ال��ت��وراة واإلجنيل عن محمد #؟ أحمد دي��دات ،دار ابن

اجلوزي في الدمام ،ط ،1990 ،1ترجمة وتعليق :وليد عثمان.

 -محمد في التوراة واإلجنيل والقرآن ،إبراهيم خليل أحمد ،إصدار مكتبة

الوعي العربي ،القاهرة ،ط.1965 ،2

 -مختار الصحاح ،الرازي ،حتقيق :محمود خاطر ،مكتبة لبنان ناشرون،

بيروت.1995 ،

 -اإلبداعات الطبية لرسول اإلنسانية ،مؤسسة املعارف في بيروت ،ط،1

.1995

 -تثبيت دالئل النبوة ،للقاضي عبد اجلبار الهمذاني ،حققه :د.عبد الكرمي

عثمان ،دار العربية للطباعة والنشر ،بيروت.

 -تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) ،حتقيق :سامي بن محمد السالمة،

دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية.1420 ،

 -اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى،

.1988

 -اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،حتقيق:

د.علي بن ناصر وآخرين ،الرياض ،دار العاصمة ،ط.1414 ،1
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 -حتى املالئكة تسأل ،رحلة إلى اإلسالم في أمريكا ،د .جفري النغ،

ترجمة :د .منذر العبسي ،دار الفكر امل��ع��اص��ر ،ب��ي��روت الطبعة األول��ى،

.2001

 -حياة محمد ،الميل درمنغم ،ترجمة :عادل زعيتر ،ط ،2دار إحياء

الكتب العربية ،القاهرة.1911 ،

 -اخلصائص الكبرى ،للسيوطي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،الطبعة

األولى.1985 ،

 -دي��وان عبد الله بن رواح��ة ،جمع ودراس��ة وحتقيق :د .حسن محمد

باجودة ،القاهرة ،مكتبة التراث.1972 ،

 -الرحيق املختوم ف��ي سيرة امل��ع��ص��وم ،للمباركفوري ،دار احلديث،

القاهرة.

 -الرسالة املستطرفة ،للكتاني ،دار الكتب العلمية ،ب��ي��روت ،ط،1

.1995

 -روائع البيان في تفسير آيات األحكام من القرآن ،حملمد علي الصابوني،

دار البشائر.

 -الروض األنف في شرح سيرة ابن هشام ،للسهيلي ،حتقيق :عبد الرحمن

الوكيل ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة1993 ،م.

 -سير أعالم النبالء ،للذهبي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،الطبعة الثامنة،
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 ،1992حتقيق :شعيب األرناؤوط.
 -الصحيح املسند من دالئل النبوة ،للوادعي ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة،

الطبعة الثانية.1987 ،

 -الصراع من أجل اإلميان ،انطباعات أمريكي اعتنق اإلميان ،د .جفري

النغ ،ترجمة :د.منذر العبسي ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة األولى.1998 ،
 -ق��ال��وا ع��ن اإلس�ل�ام ،د.ع��م��اد ال��دي��ن خليل ،ال��ن��دوة العاملية للشباب

اإلسالمي ،الرياض ،ط.1992 ،1

 -كتاب الداعي إلى اإلسالم لكمال الدين األنباري ،دار البشائر اإلسالمية،

بيروت ،ط .1988 ،1

 -املعجم املفصل في األدب ،د .محمد التوجني ،ودار الكتب العلمية،

بيروت ،الطبعة األولى.1993 ،

 -املهتدون إلى اإلسالم من قساوسة النصارى وأخبار اليهود حتى القرن

التاسع الهجري ،د.خالد السيوطي ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،الطبعة األولى،

.2002

 -النبأ العظيم ،للعالمة د.محمد عبد الله دراز ،دار طيبة للنشر ،الطبعة

األولى.1997 ،

 -هداية احليارى في أجوبة اليهود والنصارى ،البن قيم اجلوزية ،نشر

اجلامعة اإلسالمية في املدينة النبوية.
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الفهرس
املوضوع

املقدمة
التمهيد
املبحث األول :األدلة على صدق الرسول #

الدليل األول :بشارة الكتب السابقة به
الدليل الثاني :الداخلون في اإلسالم
الدليل الثالث :شهادة املنصفني

الدليل الرابع :اآليات التي يجريها الله على يديه  #يخرق

فيها العادة

الدليل اخلامس :قرار الله  -تعالى  -له ولدعوته
الدليل السادس :عشارية هرقل
الدليل السابع :من األدلة على صدقة  #كمال أخالقه
الدليل الثامن :صدقه #
الدليل التاسع :كثرة زوجاته #

الدليل العاشر :جوابه احلاضر على أسئلة املشككني

الصفحة

5
7
11
11
22
27
38
54
57
61
69
76
77
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الدليل احلادي عشر :عدم استغالله فرص التعالي
الدليل الثاني عشر :استعداده للمباهلة
الدليل الثالث عشر :حمايته من كل ما يكاد به ،وجناته من

كل محاوالت االغتيال

الدليل الرابع عشر :انتفاء الغرض الشخصي
الدليل اخلامس عشر :إخباره بالغيب
الدليل السادس عشر :إخباره بالنهايات في البدايات
الدليل السابع عشر :إحكام التشريع
الدليل الثامن عشر :اإلعجاز العلمي
الدليل التاسع عشر :الوصف الدقيق للغيب
الدليل العشرون :تأليف قلوب العرب
الدليل احلادي والعشرون :استجابة دعائه
الدليل الثاني والعشرون :أ ِّمي يعلم العالم
الدليل الثالث والعشرون :حادثة الفيل

الدليل الرابع والعشرون :عبادته  #في السر
الدليل اخلامس والعشرون :إل��زام اليهود والنصارى بأن

إميانهم برسلهم يلزم منه إميانهم بنبوته #

املبحث الثاني :إثبات أن القرآن ليس من عند النبي محمد #

82
85
90
97
105
107
112
116
118
124
126
128
130
132
135
139

الفهرس

ملحق :الردُّ على من أنكر معجزات انشقاق القمر
املراجع
الفهرس

211

179
205
209

